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День автомобіліста
і дорожника
Шановні автомобілісти
та дорожники!
Від імені Новоайдарської районної державної
адміністрації та районної ради прийміть щирі вітання з
Днем автомобіліста та дорожника.
Кожен, хто працює в дорожній системі, має право пишатися своїм внеском у розвиток району та держави.
Хочеться адресувати слова щирої вдячності як новому
поколінню дорожників, так і ветеранам галузі, які зараз
передають свій безцінний досвід молоді. Сподіваємося,
День звільнення України
від фашистських загарбників
та 75-а річниця вигнання
нацистів з України
Дорогі ветерани,
мешканці Новоайдарського району!
Новоайдарська районна державна адміністрація та
районна рада вітають вас з Днем звільнення України від
фашистських загарбників та 75-ю річницею вигнання
нацистів з України!
У цей день ми згадуємо тих, хто ратними подвигами на полях боїв, тяжкою працею в тилу, боротьбою в
партизанському підпіллі здобули перемогу над клятим
ворогом.
Велику жертву приніс народ України: кожна родина на
собі відчула, що таке жахи війни, втрати близьких та
осель. Наші співвітчизники проявили високу силу духу,

Дорогие ветераны Второй мировой войны,
солдатские вдовы, труженики тыла, Дети войны!
В историю Великой Второй мировой войны героической
страницей
вписано
освобождение
Украины
от
немецко-фашистских
захватчиков,
годовщина которого отмечается 28 октября.
И сегодня, через 75 лет после этого знаменательного события, мы, потомки тех, кто в кровопролитных
боях с жесточайшим врагом отстоял свободу и независимость Украины, склоняем головы перед мужеством и героизмом освободителей. Ваш подвиг неподвластен времени. В пылу самых страшных сражений
Вы не жалели жизней во имя спасения родной земли, неньки-Украины от фашистского ига. Ваш подвиг

спільними зусиллями нам вдасться побороти усі негаразди, з честю та гідністю продовжувати працювати на
загальне суспільне благо.
Щиро бажаємо всім працівникам автомобільного
транспорту та дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків, невичерпної енергії,
міцного здоров’я, подальшої успішної та безаварійної
роботи! Нехай дорога буде легкою, «залізний кінь» –
міцним, а дома завжди чекають рідні та близькі!
І, як кажуть, «ні гвіздка, ні жезла»!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

справжній патріотизм і героїзм, відданість військовій
присязі та обов’язку.
Низько вклоняємося та висловлюємо глибоку пошану всім ветеранам: учасникам Другої світової війни,
партизанам і підпільникам. Уславлюємо тих, хто в
тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Дякуємо солдатським вдовам, дітям війни, які допомагали піднімати Україну з руїн. Схиляємо голови в
пам’ять про загиблих у смертельному двобої з ворогом,
чиї могили відомі й незнані, розкидані по своїй і чужих
землях.
Дорогі ветерани! Ваша мужність і відвага, героїзм
та нескореність є зразком для прийдешніх поколінь.
Від усього серця зичимо вам довгих років життя,
родинного затишку, миру та злагоди!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

во имя светлого будущего Украины бессмертен.
Память благодарных потомков хранит героизм
и храбрость наших солдат, стойкость и мужество
тружеников тыла.
Земля Новоайдарщины щедро полита кровью освободителей. За честь и свободу Украины сражались
тысячи новоайдарцев.
Сердечно поздравляю с 75-й годовщиной освобождения Украины фронтовиков и тружеников тыла, всех земляков. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, мирного неба над головой
и всего самого наилучшего! Пусть каждый новый день
не приносит Вам разочарований и огорчений, а служит
лишь украшением Вашей жизни, делая ее более светлой!
Председатель районной организации ветеранов А. И. КОСОВ.

Уперше День визволення України від фашистських загарбників у державному календарі свят з'явився в 2009 році. Дату було обрано не випадково. Вважається,
що саме цього дня в 1944 році з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
Згідно з офіційним формулюванням, свято запроваджено «з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, а
також вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу під час Другої світової війни».

Як визволяли Україну
від німецьких загарбників
Першим населеним пунктом,
який був визволений від німецької армії, 18 грудня 1942 р.
стало с. Півнівка Міловського району Луганської
(тоді Ворошиловградської)
області.
Восени 1943 року розпочалося остаточне вигнання нацистських окупантів
з України. 23 серпня 1943
року було звільнено Харків, у вересні-жовтні цього ж року відбувалася одна
з найбільших військових
операцій у світовій істо-

рії – битва за Дніпро, кульмінацією якої стало вигнання фашистів з Києва. Вигнання нацистів
із Закарпаття розпочалося 9 вересня 1944 року під час Східнокарпатської стратегічної воєнної

операції, складовими частинами
якої були Карпатсько-Дуклянська та Карпатсько-Ужгородська
фронтові наступальні операції.
У ході Карпатсько-Ужгородської
операції війська 4-го Україн-

ського фронту здобули карпатські перевали і наступали на Закарпаття. 16 жовтня радянські
війська зайняли місто Рахів, 24
жовтня визволили Хуст і Сваляву, 26 жовтня – Мукачеве, а
27 жовтня – Ужгород.
Усталеною датою визволення України від гітлерівців вважається 28
жовтня 1944 року. Насправді залишався ще Чоп
– важливий залізничний
вузол на кордоні Закарпатської України, Словаччини та Угорщини. 28
жовтня 1944 року радянські війська підійшли до
Чопа. Внаслідок запекло-

го бою, який тривав цілий день,
29 жовтня війська 17-го гвардійського стрілецького корпусу, 237,
8 та 138 стрілецьких дивізій визволили Чоп. Та скоро нацистські
війська перейшли у контрнаступ.
Окремі райони Чопа кілька разів
переходили з рук у руки. Остаточно Чоп було визволено лише
23 листопада 1944 року. Того
ж дня нацистів вигнали із села
Шоломон (тепер Соломоново).
Всього в 1943–1944 роках
Збройні сили СРСР провели на
території УРСР 15 наступальних
операцій, у них було задіяно до
половини всіх радянських сил –
понад 2,3 млн осіб.
day.kyiv.ua
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У новому порядку перетину
лінії розмежування, який набере
чинності 29 жовтня 2019 року,
розширено перелік осіб, які
можуть перетинати контрольні
пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) без
черги. Також зміниться підхід
формування черги.
Без черги КПВВ перетинатимуть:
- особи з інвалідністю I, II та III
групи;
- особи з важкою хворобою;
- особи похилого віку;
- жінки з явними ознаками
вагітності;
- батьки з дітьми до трьох років, які мають всі необхідні
документи.
Пропуск жителів і транспортних засобів, що прилягають до лінії населених пунктів підконтрольної території,
здійснюється при пред'явленні
документів. До них відносяться
відомості про місце проживан-

Перехід на зимовий час у 2019
році в Україні традиційно відбудеться в останню неділю жовтня –
в ніч на 27 число. О 4 ранку стрілки годинників потрібно перевести
на годину назад.
Розумні пристрої, під’єднані до
інтернету, зроблять це самі, деякі
годинники – автоматично, іншим
же доведеться зробити все вручну.
Науковці стверджують, що
людський організм переносить
набагато легше перехід на зимовий час, ніж на літній. Хоча зайва
година сну і все таке, начебто, і
повинна говорити про зворотне.
Річ у тім, що людині важко звикнути до нового режиму. У разі
переходу на зимовий час можливе
погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення сну. А
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20 жовтня Уряд погодив звільнення глави Луганської обласної державної
адміністрації Віталія Комарницького. Причини звільнення
не повідомляються.
На посаду голови Луганської
обласної державної адміністра-

ції Уряд погодив призначити
Сергія Гайдая.
Сергій Гайдай родом з
Сєвєродонецька Луганської області, був помічником депутата
Київради та радником голови
Обухівської РДА Київщини.
З 2015 року – депутат в Мука-

У проєкті область буде терріторіально розділена на чотири райони,
ще по трьом районам проходить
обговорення.
Про це повідомили на засіданні
круглого столу «Громадське обговорення пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня
Луганській області».
Обговорення проходило в рамках реалізації проекту з підготовки та обговорення нового районного поділу областей в рамках
kuma.city реформи місцевого самоврядування
в Україні.

Експерти по децентралізації презентували новий варіант районного
поділу Луганщини.
За проектом всю територію Луганської області хочуть розділити на
Сєвєродонецький, Старобільський,
Луганський, Алчевський райони.
При цьому створення ще трьох
районів зараз знаходиться в стадії
обговорення.
Участь в нараді взяли представники ЛОДА, райдержадміністрацій,
експерти з децентралізації, представники громадських організацій.

Верховна Рада прийняла у
другому читанні й в цілому законопроєкт № 0906 про впровадження нових військових звань
на адаптацію потрібен мінімум в армії. 278 народних депутатів
тиждень.
підтримали документ про внеПерехід на літній і зимовий час сення змін до деяких законодавуперше запровадили у Велико- чих актів України щодо викобританії в 1908 році для економії
і більш раціонального розподілу
електроенергії впродовж доби. В
СРСР почали переводити стрілки
годинника вперше лише в 1981
році. Зараз понад 110 країн світу
переходять на «літній» і «зимовий» час. А от не переводить годинники в цілому аж 161 країна,
а саме: Гвінея, В’єтнам, Алжир,
Афганістан, Ангола, Китай, Росія, Кенія, Індія, Об’єднані Арабські Емірати, Туніс, Перу, Японія,
Південна Корея, Північна Корея,
Філіппіни, Пакистан та інші.

нання військового обов’язку та
проходження військової служби.
Головне нововведення — відмова від звання прапорщик. Раніше в армії були наступні звання:
рядовий; старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, пра-

ня і/або довідки про реєстрацію
місця проживання.
Також, як повідомлялося
раніше, діти, які не досягли
14-річного віку, зможуть проїжджати через українські контрольні пункти в'їзду-виїзду
(КПВВ) на непідконтрольну
територію тільки по закордонному паспорту або довідці
про те, що документи на отримання закордонного паспорта
подані.
Виїжджати з непідконтрольної території вони зможуть і
за свідоцтвом про народження у разі, якщо вони не встигли оформити закордонний
паспорт.
З 14 років лінію розмежування в обидва напрямки
можна перетинати, в тому числі, за внутрішнім паспортом
громадянина України.

Кабінет Міністрів України
на засіданні 20 жовтня спростив призначення субсидій окремим категоріям.
Субсидії тепер простіше отримати таким категоріям:
- дитячим будинкам сімейного типу;
- військовослужбовцям;

- громадянам старше 60 років.
Дитячі будинки сімейного
типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу
будинків, а набутий ними автомобіль не призведе до втрати
субсидії
news.finance.ua

Всі ми пам’ятаємо, як Володимир Зеленський казав, що для зниження тарифів потрібні лише дві
умови – новий Уряд і політична
воля. Проте вже пройшло більше
100 днів, як партія «Слуга народу» отримала і свій Уряд, і монобільшість в Парламенті, а тарифи
на газ, воду, опалення та інші послуги ЖКГ як не знижували, так і
не знижують. Крім того, скорочені
витрати на субсидії, які заберуть у
тисяч домогосподарств.

Партія «Батьківщина» переконана, що в тарифах закладена велика корупційна складова,
а гроші, як і раніше, виводять
в офшори.
Нагадаю, що Юлія Тимошенко ще до виборів публічно надала
президенту конкретний план, що
треба робити для зниження цін на
газ, а також покроково розповіла,
як змінити НКРЕКП і як навести
лад у «Нафтогазі». Проте ніхто не
користується цими порадами, які

викладені в програмі «Новий Курс
України».
Доки зниження тарифів не
закладуть в бюджет, фракція
«Батьківщини» не буде його
підтримувати.
То чого не вистачає команді
«Слуги народу» та Володимиру
Зеленському – влади чи волі?
ОЛЕКСАНДР РОМАНОВСЬКИЙ,
керівник Луганської ОПО
ВО «Батьківщина».
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З 25 жовтня 2019 року у готівковому обігу з’явиться банкнота
нового найвищого номіналу – 1000
гривень.
На лицьовій стороні нової
банкноти
зображено
портрет
Володимира Вернадського.
«Його обрано за видатний внесок в історію України як філософа,
природознавця, засновника цілої
низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Він також

чівській районній раді VІІ скликання, а з вересня 2015 року до
листопада 2018 року – голова
Мукачівської районної державної адміністрації. Має економічну та управлінську освіту.

є одним із засновників і першим
президентом Української академії
наук, створеної у 1918 році», – повідомив Голова Національного банку
України Яків Смолій.
На зворотній стороні надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.
За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших
номіналів, що допоможе населенню

порщик, старший прапорщик.
Тепер з’явилися рекрут солдат,
перший сержант, штаб-сержант,
майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.
Звання офіцерського складу
залишилися без змін.
UkrMedia
легко визначати номінал. Розмір нової банкноти становить 75х160 мм.
Основний колір – блакитний.
Банкнота має як елементи захисту паперу, так і інноваційні
поліграфічні елементи захисту:
- «віконна» захисна стрічка – частково введена в товщу паперу полімерна стрічка, що має відповідний
колір (пурпурний) та яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект. Стрічка містить цифрове
зображення номіналу банкноти та
тризуба – малого державного герба України. При зміні кута нахилу
банкноти спостерігається кінематичний ефект – змінюється напрямок руху фонового зображення
стрічки;
- оптично-змінний елемент
SPARK, що має кінематичний
ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи
кольорів (від золотистого кольору
до нефритового).
bank.gov.ua
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Нещодавно на базі Новоайдарської санаторної школи-інтернату ГО «Мрія Новоайдарщини»
за участі районного відділу ДСНС провела масштабний захід «Допоможемо собі самі», до якого
було залучено величезну кількість учнів школи. Це було і видовищно, і корисно водночас.
Та, звичайно, як і всім подібним заходам, йому передувала неабияка підготовка: як теоретична, так
і практична.
Забезпечення пожежної безпе- в подальшому озвучені на засіданні ська організація вивчила ситуацію
ки - це один із важливих напрямків робочої групи з безпеки громади та шляхом вибіркового опитування та
щодо охорони життя та здоров'я знайшли своє відображення в доку- виявила, що діти – найменш захилюдей. Незважаючи на значний менті – «Профіль громади». Дане щена група населення, адже вони
прогрес у науково-технічній сфері, питання також відображене й в про- не мають практичних навичок з
людству ще не пощастило знайти грамному документі Новоайдар- пожежної безпеки та надання перабсолютно надійних засобів щодо ської громади, а саме «Концепції шої домедичної допомоги. На нашу
забезпечення пожежної безпеки.
комплексної безпеки Новоайдар- думку, це потребувало виправлення
Більше того, статистика свід- ського району», яка була затвердже- та змінення ситуації в кращий бік.
чить, що при зростанні чисель- на рішенням сесії Новоайдарської
Тож, ГО «Мрія Новоайдащини»
ності населення на 1 % кількість районної ради від 11 липня 2018 в рамках реалізації проекту «Допожеж збільшується приблизно року № 19/1.
поможемо собі самі» за фінансової
на 5 %, а збитки від них зростаТому ГО «Мрія Новоайдарщи- підтримки урядів Данії, Швеції та
ють на 10 %! І сьогодні, коли ни» просто не могла залишитись Швейцарії в межах Програми ООН
людство увійшло в третє тисячо- осторонь цієї проблеми. Громад- із відновлення та розбудови миру
ліття своєї багатовікової історії,
питання пожежної безпеки все ще
залишаються актуальними.
Невтішна ситуація й в нашій
країні. По Україні спостерігається
ряд пожеж, які виникали в приміщеннях бюджетної сфери там, де
знаходяться або люди поважного
віку, або діти.
Питання підвищення рівня поінформованості учнівської молоді
та працівників закладів з питань
пожежної безпеки неодноразово
порушувалось на фокус – групах,
коли проводилось соціологічне дослідження в громаді на тему «Проблеми та перспективи Новоайдарської територіальної громади», які

Військово-цивільна адміністрація села Кримське співпрацює з
багатьма гуманітарними та міжнародними організаціями для того,
щоб мешканці фронтового села отримували різнобічну гуманітарну
допомогу. Серед них - Міжнародний
Комітет Червоного Хреста, агентство ООН у справах біженців, Норвезька Рада у справах біженців, БО
БФ «АДРА Україна», ВП Асоціації
«Тріангль Женерасьон Юманітер»,
німецька гуманітарна організація
«Аrche noVa» в Україні, відділення «Польська Гуманітарна Акція
в Україні», ГО «Країна вільних
людей», Гуманітарна місія «Проліска», БО «Всеукраїнського Фонду
«Територія Добра», Християнська
Євангельська місія «Світло на Сході», БО «Благодійного Фонду «Карітас Сєвєродонецьк», БО Help Age
International, БО «БФ Восток-SOS»,
міжнародна Організація з Міграції,
міжнародна гуманітарна організація
ACTED, Церква «Нове Покоління»,
місія «Милосерддя та здоров'я»,
БФ «Право на захист», БО «Фонд
Руфь», БО «БФ Віктора Щербачу-

ка» та інші. На даний час однією з
невирішених проблем Кримського
є відсутність у 43 домоволодіннях
водних свердловин, через що люди
зазнають певних незручностей. Військово-цивільна адміністрація села
Кримське зверталася до багатьох
міжнародних організацій з цього
приводу, й на даний час є домовленість з представниками МКЧХ про
включення Кримського до Програми фінансування на наступний рік
з питання забезпечення мешканців
приватними водними свердловинами. Але позиція представників
української влади – не чекати щастя
в майбутньому, а все робити зараз,
щоб громадяни України жили краще, і як результат – нами було домовлено з приватною бригадою, яка
займається бурінням та монтажем
водних свердловин, про здійснення таких робіт для мешканців двох
двоповерхівок безкоштовно! І тепер
десять квартир мають свою воду.

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький взяв
участь в урочистому врученні ключів від автомобілів для сільських
амбулаторій.
Загалом 7 автомобілів Reno
Duster придбано для сільських
амбулаторій, які заплановано побудувати у 2019 році, та ще 6 –
для дооснащення існуючих сільських амбулаторій в тому числі
для Новоохтирської амбулаторії.
За рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом

У вересні 2019 року за ініціативи
Ю. КОНСТАНТІНОВ, Новоайдарської районної громадкерівник військово-цивільної ської організації «Світанок» розадміністрації села Кримське. почалась реалізація проєкту «Вся
інформація відкрита для моніторингу!». Даний проєкт реалізується
в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки
Швейцарської
агенції розвитку та співробітництва
(SDC) та Шведського агентства
з питань міжнародного співробітництва (Sida) в партнерстві з
Новоайдарською селищною радою.
Період реалізації проєкту – з 6
вересня до 20 грудня 2019 року. Вартість – 9505,25 доларів США, в тому
числі за рахунок гранту – 6228,65
доларів США. Метою проєкту є
сприяння забезпеченню прозорості
та відкритості прийняття рішень
шляхом встановлення в сесійній
залі Новоайдарської селищної ради
системи «Голос». Таким чином, в ав-
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#UNRPP придбала тренажер штучного дихання, вогнегасники різних типів, навчальний пожежний
щит, набори юних пожежників для
проведення навчань.
15 жовтня ГО «Мрія Новоайдарщини» (керівник О. Ярова) у
партнерстві з КЗ «Новоайдарська
обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
(директор Г. Бірюкова) та Новоайдарським відділом ДСНС (ТВО керівника А. Лебедь) було проведено
захід «Допоможемо собі самі», до
якого входила і навчальна евакуація. Учні разом з педагогами потренувалися проводити евакуацію під
час умовної пожежної тривоги. Все
вийшло успішно, а діти зрозуміли,
що в таких ситуаціях важливо діяти без паніки, чітко та злагоджено. Крім того, колективи учнів та
педагогів мали змогу побачити дії
рятувальників під час надзвичайної
ситуації. Захоплення, отримані від

цього, словами передати неможливо. Багато дітей після навчань
зізнались, що вони теж мріють
стати пожежними, аби рятувати
людей. Надзвичайно корисним був
наступний етап заходу - отримання
дітьми навиків надання домедичної
допомоги на тренажері штучного
дихання, ознайомлення з первинними засобами пожежогасіння. Всі
учні мали змогу навчитися користуватися вогнегасниками. Наймолодші учасники отримали у подарунки
комплекти юних рятівників.
Тож, захід пройшов на високому
рівні та мав багато практичної користі. Звичайно, хочеться, аби діти
ніколи не зустрічалися в житті з
надзвичайними ситуаціями, але все
ж краще бути готовим до дій, аби
зберегти своє життя й надати допомогу тому, кому вона потрібна.

медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що
працюють у сільській місцевості,
виділені кошти загальною сумою
6500 тис. грн.
Головний розпорядник бюджетних коштів Департамент комуналь-

ної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації.
Загальна вартість придбаних автомобілів склала 5930 тис. грн із розрахунку 456 тис. грн за автомобіль.

О. ЯРОВА, керівник ГО
«Мрія Новоайдарщини».

loga.gov.ua

Довідково:

томатичному режимі буде здійснюватись публікація проєктів, прийнятих рішень, поіменних голосувань,
статистики роботи та поширення інформації через онлайн-трансляцію
засідань сесій (виконкомів).
До відома, система «Голос» включає в себе ведення: онлайн-трансляцій на сервіс YouTube сесій ради,
архіву відеозаписів, ведення електронного голосування з виводом на
табло інформації та автоматичним
виведенням результатів голосування, як пофракційно, так і поіменно,
ведення технічного протоколу засідання, ведення аудіопротоколу засідання (окремий файл для різних
подій: виступи депутатів, доповіді,
запитання і т. п. для швидкого пошуку та прослуховування), автоматичну розсилку проєктів рішень сесій
як депутатському корпусу, так і зацікавленим групам та організаціям
та інше.

Ця публікація підготована
в межах реалізації проєкту
«Вся інформація відкрита для
моніторингу!» Програми ООН
із відновлення та розбудови
миру. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю НРГО
«Світанок» і жодним чином не
відображає позицію грантодавця.
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.
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Вітали за доброю традицією рідну Співаківку її мешканці у теплий осінній день 14 жовтня.
Співаківка, село із співучою назвою, розташувалося на правому березі річки Айдар, між крейдяними хребтами гір і віковими березами. У 1860 році саме 14 жовтня на свято Святої Покрови на
території села була споруджена церква, яку назвали «Покров». Так і народилася традиція святкувати День народження села на «храм» 14 жовтня.
мерське господарство «Саша» в особі Олександра
Анатолійовича Коломецького
та Миколи Анатолійовича
Коломецького,
приватних
сільськогосподарських підприємців та індивідуалів:
Віталія
Володимировича
Лінника, Михайла Володимировича Зубатенка, Петра
Миколайовича Олійниченка,
Андрія Сергійовича Токарєва, Миколу Петровича Кофанова, Григорія Миколайовича Токарєва, Олександра
Миколайовича Тітова, Олександра Іргашевіча Урунова,
Володимира Ілліча Тітова,
Юрія Миколайовича Мельничука, Сергія Миколайовича
Кофанова.
Мабуть, не було такого
співаківця, хто б в цей день заСпіваківський сільський голова Г. Лінник,
лишився без привітань та додиректор Співаківського СБК Ю. Рябоконь та
брих сліів. Свою порцію уваги
першокласники Д. Декіна і Я. Рябоконь
та щирих оплесків отримали
На центральній площі села шого класу. Це Дарія Декіна та працівники сільської ради та
зібралося чимало мешканців та Ярослав Рябоконь. Першачки із виконавчого комітету на чолі з
гостей Співаківки, серед яких натхненням прочитали чудові Г. І. Лінник, працівники поі запрошений на святкування віршики про школу і отримали штового відділення Олена
Миколаївна Федулова та Ольга
талановитий фотограф Микола приємні подаруночки.
Литвиненко.
Тепло привітала односельців
зі святом сільський голова Галина Іванівна Лінник. Вона
побажала
розквіту
Малій
Батьківщині, добробуту та
злагоди всім її мешканцям.
Особливу
увагу
було
приділено
наймудрішим,
найповажнішим співаківцям –
старожилам села. Це Іван Давидович Саморядов, Марія Федорівна
Попсуй, Тетяна Федотівна Шипко, Уляна Петрівна Олійниченко,
Марія Миколаївна Декіна, Олена Григорівна Кофанова, Наталя Григорівна Бєлоус, Ірина
Арсентьєвна Заруцька, Прасковія
Григорівна Мордасова, Олена Пилипівна Заруцька, Ганна
Костянтинівна Шкуридіна.
Діти – це майбутнє будьякого села. За рік Співаківка
Не обійшли увагою на Павлівна Хрипунова, фельдшер
стала багатшою на 6 малюків:
сільськогосподарників: ФАПу Владислав Вадимович Неп’ятьох хлопчиків – Максим святі
Байбулатов, Олексій Терпак, агрофірму «Співаківське» в пийвода, представники торгової
Всеволод Токарєв, Михай- особі Володимира Михай- сфери Валентина Олексіївна
ло Черкашин, Максим Кизи- ловича Каращука та Ірини Кофанова, Ірина Вікторівна
Каращук, Мєдвєдєва, Інна Вікторівна
ло – та одну дівчинку – Аліна Володимирівни
Миколи Івановича Золотопу- Ллянна, працівники соціального
Коротких.
І цього року вже двоє малень- па, Тетяни Володимирівни захисту Ольга Іванівна Шарай,
селянсько-фер- Варвара Володимирівна Хриких співаківців пішли до пер- Воробйової,
пунова, патронажні сестри
Червоного Хреста Олена
Миколаївна Воронкіна та
Юлія Миколаївна Рябоконь. Всі вони – гордість
рідного села, працьовиті,
талановиті, добрі, чуйні,
професійні.
А яке ж свято без
танців та пісень? Своєю
творчістю на концерті
зачарували
талановиті
самодіяльні
артисти
Співаківки та гості з
Новоайдару та АйдарМиколаївки.
Пісню
«Гуляй, село» виконав
жіночий вокальний ансамбль «Співаківочка».
Вірш «На Покрова»
гарно прочитала Ніна
Федорівна
Черкашина. Гарні пісні «Топо«Чоловіче, я слаба»
Народний ансамбль «Сударушки» (с. Айдар-Миколаївка) ля»,
пролунали у виконанні

Ансамбль «Співаківочка»

жіночого ансамблю «Сударушки» Айдар-Миколаївського клубу. Та це ще були не всі сюрпризи від айдар-миколаївців.
Учасники художньої самодіяльності Айдар-Миколаївського
клубу порадували піснями
«Сало», «Соловейко», «Калінарябіна», гумористичною сценкою, танцем та ін. Пісню «Любимый мой» чудово виконали
Олена Толмачьова та Юлія Рябоконь.
Своєю
творчістю

поділилась Олександра Калашнікова,
виконавши
пісні
«Любіть Україну» та «Село,
моє село». Дарія Декіна теж
заспівала – у неї гарно вийшла
пісня «Рідна серцю Україна».
Молодь Співаківки принесла
свій сюрприз – сучасний запальний танок. Сценка «Дві куми» у
виконанні Олени Воронкіної та

Олени Заруцької справила гарне
враження та зарядила позитивом. Подарунком для мешканців
села став й виступ солістки
РБК Юлії Крохмальової. В її
виконанні пролунали пісні «Милуватися», «Калина» та «Любви
река».
Звичайно, всі артисти, які дарували гарний настрій глядачам,
заслуговують на увагу. Це Роман
Литвиненко, Тетяна Рябоконь,
Ірина Прошкіна, Ольга Ярова,
Лариса Чернишенко, Юлія Крохмальова, Надія Чуй, Зінаїда Гончарова, Людмила Харківська,
Клавдія Лебідь, Марія Бєлік
(Айдар-Миколаївка),
Ніна
Черкашина, Олена Заруцька,
Людмила Токарєва, Юлія Рябоконь, Олена Толмачьова, Олена
Воронкіна, Тамара Хрипунова
(Співаківка) та юні талановиті
співаківці Маша Кофанова, Настя Набока, Єва Танцева, Роман
Лазарєв, Ярослав Лінник, Саша
Калашнікова, Даша Декіна,
Ярослав Рябоконь, Еля Попсуй, Ваня Авєршин, Поліна
Авєршина, Діма Тітов та
Іван Любченко.
Святкування на цьому не
закінчувалось. На гостей свята
ще чекав смачний куліш, цікаві
розмови та улюблені пісні.
І, звичайно, ще багато-багато привітань з побажаннями
наполегливості, мужності, нових здобутків, міцного здоров'я,
родинного
благополуччя,
здійснення всіх життєвих планів
і сподівань, благодатної долі,
щедрих врожаїв, процвітання та
Божого благословення.
М. ТИХОНОВА.
ФОТО М. ЛИТВИНЕНКО.

Артисти з Айдар-Миколаївки
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20 лет на крыльях песни! Именно так, ярко, красиво, задорно, уже на протяжении 20 лет на крыльях песни мчатся участники
народного фольклорного ансамбля «Тещи и свекрухи» Райгородского СДК. На днях ансамбль отметил свой юбилей – 20 лет.
Собрались поздравить любимый коллектив с юбилейной
датой многочисленные жители Райгородки (даже самых
отдаленных ее уголков) – о
подвозе позаботилась, договорившись с местным водителем
автобуса, и. о. сельского головы
С. Б. Шиповская.
Праздничную площадку для
проведения торжественного мероприятия предоставил Валерий Алексеевич Завалин. Также
он позаботился и о том, чтобы
по окончании торжественной
части всех ждал «пир на весь
мир» с наваристым ароматным кулешом, вкуснейшими
шашлыками.
Но давайте вернемся к ансамблю и празднику в их честь.
Все пришедшие на праздник не
могли не обратить внимание на
огромный, размером 2 на 1,5
метра стенд с фото участников ансамбля. Их накопилось
немало за такой достаточно
длинный творческий путь.
Что и говорить, ансамбль
заслуженно носит звание «народный». «Непосредственность
и талант» — так в двух словах
можно представить этот замечательный ансамбль из Райгородки. Их творчеством восхищаются не только в селе, но и
за его пределами, коллектив
является активным участником
концертных программ, конкурсов областных, районных. За 20
лет творческой истории «Тещи
и свекрухи» украшали не только концерты родной Райгородки. География их выступлений широка. Они полюбились
зрителям в Сватово, Луганске,
Станице Луганской, Беловодске, Белокуракино, Старобельске, Меловом, Славяносербске, Бахмутовке, Алексеевке,
Трехизбенке, Передельске и др..
Коллектив – постоянный участник многих мероприятий, проводимых в Новоайдаре, выездных концертов по району.
«Тещи и свекрухи» неоднократно представляли Малую
Родину и Новоайдарский район
на уже ставших традиционными фестивалях самодеятельного художественного творчества,
где неоднократно подтверждали своё высокое мастерство

званиями дипломантов и лауреатов. Областным ТВ о них
снят целый фильм! Народному ансамблю «Тещи и свекрухи» присущи темперамент,
весёлость и задор. Может, поэтому в их репертуаре так много веселых песен.
Вот уже много лет, в жару и
мороз, в дождь и снег, отложив
домашние дела, спешат участники коллектива на репетиции.
Всегда на подъеме и с искорками радости в глазах. Кто же эти
талантливые, незаурядные, милые и красивые женщины? Это
Валентина Александровна Евдокимова, Тамара Михайловна
Бублик, Вера Захаровна Лунева,
Анна Васильевна Поддубная,
Вера Петровна Беляева, Нина
Дмитриевна Зеленина, Людмила Николаевна Глазунова, Мария Ивановна Чумакова, Ольга
Анатольевна Коваленко, Нина
Павловна Ковалева. И, конечно, куда же без художественного руководителя Александра
Егоровича Евдокимова.
О каждой участнице ансамбля можно говорить много и
долго. Их объединяет большая
и крепкая дружба, любовь к песне, к природе, к общению. Все
эти женщины заняты на работе

и дома, но всегда находят время
на репетиции, подготовку к конкурсам, выступлениям на концертах. И все потому, что занимаются любимым делом. Если
душа поет, то и время найдется
– уверены участницы ансамбля.
Участницы коллектива души
не чают в своем худруке Александре Егоровиче. У художественного руководителя и концертмейстера коллектива вся
жизнь с музыкой и в музыке.
Лихо играет на баяне, очень
предан своей профессии. И вот
что о нем говорят его громкоголосые «девчонки»: «Талант
– сразу видно талант! Чувствительный, добрый, порядочный,
зажигательный!».
Он невероятно творческий
человек, всю жизнь посвятивший любимому делу – музыке.
Только представьте: общий его
«музыкальный» стаж составляет 68 лет! Как замечают все,
кому посчастливилось работать
с А. Е. Евдокимовым, он имеет
талант от Бога. Пишет стихи,
музыку, объединяя все это в
песни. Каждая его авторская
песня пронизана любовью: к
родной земле, людям, жизни.
Невероятно звучат песни, написанные им: «Люблю просторы

Райгородки», «Деревенька моя»
и многие другие.
Впечатления от праздника у
каждого остались просто невероятные! Открыл мероприятие
дуэт в составе Валентины Евдокимовой и Людмилы Глазуновой. В их исполнении прозвучала песня «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались»,
искусно переделанная в тему
праздника А. Е. Евдокимовым.
Прекрасно справились со
своими ролями две пары ведущих – Тамара Котова и Елена
Антонова, Марина Мухина и
Наталья Быкова. Концертная
программа тоже удалась на
славу. Поздравили коллектив
с юбилеем самые маленькие
райгородцы – воспитанники
детского сада «Тополек», подарившие юбилярам юмористическую сценку и веселый
танец, школьники Тимур Чумаков и Варя Ткаченко, а также
талантливые
односельчане
Иван Лапыгин, Марина Мухина и Ирина Бескровная, Ирина
Андреева, Мария Чумакова, Тамара Завалина, Ольга Бородина – с юмореской и дуэт Ольги
Коваленко и Людмилы Глазуновой с развеселой песней, гости
из соседней Бахмутовки – ан-
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самбль «Надежда», приехавшие не с пустыми руками, а с
красивым юбилейным тортом.
Конечно, порадовали своим талантом и виновники торжества.
В их исполнении прозвучали
замечательные песни, среди
которых авторская «Люблю
просторы Райгородки» и любимая райгородская песня, практически гимн села «Я акация».
А всего в репертуаре ансамбля
более 200 песен. Поэтому их
творчество мало кого сможет
оставить равнодушным.
Особым моментом мероприятия стало посвящение в
художественные руководители СДК Виталия Кривовида.
Ему вручили гармошку – любимый музыкальный инструмент многих поколений райгородцев – и дали ровно год на
то, чтобы научиться виртуозно
играть на ней.
С приветственным поздравительным словом обратилась
к участникам ансамбля и. о.
сельского головы Светлана Шиповская. Каждому она вручила
букеты цветов, грамоты, подарки. Особенно отметила Светлана Борисовна роль семьи Евдокимовых в развитии коллектива.
Валентина Александровна – директор СДК, солистка ансамбля,
Александр Егорович – худрук,
их сын Юрий – звукорежиссер,
фотокорреспондент
каждого
мероприятия.
В ответном слове В. А. Евдокимова поблагодарила С. Б.
Шиповскую за добрые слова и
пожелания, отметив постоянную
заботу ее о коллективе, поддержку, помощь. Это дорогого стоит.
Добрым словом вспомнили
участников ансамбля, которых
уже нет среди нас, но которые
оставили свой незабываемый
след и в истории родного села,
и в истории коллектива: Мария
Васильевна Козлова, Анна Денисовна Комарова, Мария Митрофановна Мальцева, научившие старинным райгородским
песням и уникальной манере
исполнения с подголосками и
переливами, Мария Сергеевна
Быкова, Николай Федорович
Бублик, Нина Михайловна Котовская, Зоя Николаевна Сидорова, Людмила Григорьевна Лаптева, Алла Денисовна
Мухина, Вера Павловна Беляева, Владимир Самойлович Шарунов, Валерий Иванович
Клубихин.
За 20 лет в ансамбле было
много перемен. Менялись
жизненные события, рождались дети, внуки, периодически
менялся и состав коллектива.
Не меняется у всех лишь преданность песне, творчеству.
«Тещи и свекрухи» — это уже
больше, чем просто коллектив.
Это дружная семья. «Пролетели
года золотые, но наш ансамбль
не стареет душой. Ведь тот, кто
поёт – всегда молод. Мы вам
скажем просто: будем петь и
танцевать лет до 90!», – утверждают участники коллектива.
И с этим трудно не согласиться. Искусство пения позволяет
людям дарить радость! С юбилеем, «Тещи и свекрухи»! Желаем вашему коллективу долгих лет процветания, счастья
и творческого долголетия,
успехов, новых песен, новых
побед и долгой, счастливой
творческой жизни!
М. ТИХОНОВА.
Фото Ю. ЕВДОКИМОВ.
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Переселение казаков
Новоайдарщины на Кубань
Причиной переселения казаков
из Ново-Айдара послужили следующие обстоятельства. После завершения русско-турецкой войны
1787 - 1791 гг., 5 июня 1796 г. был
издан царский Указ о демобилизации 40-тысячного войска Екатеринославских казаков. Из его
подразделений остались лишь два
Бужских полка, которые на протяжении следующих годов несли пограничную службу на 400-верстной
линии новой российской границы
на юге Украины.
12 ноября 1787 года корпус получил название Екатеринославское
казачье войско, или войско «Новодонских казаков». Этому послужили военные реформы 1721-1723 гг.,
которые дали право военной коллегии заменять выборных казачьих
атаманов наказными. Донское казачье войско превратилось в образец, к которому российское
правительство «подтягивало»
другие казачьи формирования.
Кроме прямого участия
екатеринославских казаков в
боевых действиях и взятии
крепостей Очаков, Измаил, им
поручались и особые задания.
Самым главным было обеспечение личной безопасности
их шефа - гетмана и князя
Г. А. Потемкина-Таврического.
В его личный конвой входил
771 казак. Кроме этой миссии,
на Екатеринославских казаков возлагалось обеспечение
курьерской почтовой связи.
После службы в Екатеринославском войске власти устроили опрос
среди служивых, желают ли они
остаться казаками или вернуться
к «первоначальному состоянию».
Произошло расслоение: те, кто и
ранее имел отношение к казачеству, выбирали первое, а рекруты
и волонтеры из крестьян - второе,
ссылаясь на то, что во время службы их хозяйства разоряются. Местные власти вели целенаправленную
работу, агитируя за «возвращение в
первоначальное существование».
В результате в 1796 году Екатеринославское войско было расформировано. Часть демобилизованных
казаков, смекнув, записались в мещане - они остались свободными.
Те же, кто записался государственными крестьянами, были быстро
закрепощены.
12 декабря 1796 г. при составлении положения о Слободско-Украинской губернии (с 05.12.1835 г. - Харьковская губерния) большая часть
Екатеринославских казаков была
занесена в эту губернию. Но те из
них, которые были участниками
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Второй Турецкой войны, не захотели примириться с мирным положением малоземельных однодворцев и
предприняли попытки возвратиться в военное состояние, но только в свободное и независимое от
администрации разорявшего их
Донского войска.
Этим стремлениям екатеринославцев помогли сами обстоятельства. В Новороссийском крае
ходили слухи о том, что Донские
казаки в 1794 году переселились на
Кубань, образовав поселенный казачьий полк, и пользуются там всеми
казачьими привилегиями.
Хотя эти донцы перед переселением на Кубань устроили бунт
и выселились из-под кнута на широкие угодья - недурное по тому
времени состояние. И главное - независимость нового полка ни от
каких канцелярий и правлений,
кроме власти своего же полковникакомандира.

Хоперским, Волгским и другими.
Первоначально Сенат возвратил
Рудову его прошение, ссылаясь на
невозможность удовлетворения его
просьбы без Высочайшего соизволения, но когда Рудов в августе того
же 1800 года подал однородное прошение Императору Павлу Петровичу, сыну Екатерины II, и Государь
Указом 4 сентября того же года повелел Сенату рассмотреть прошение
екатеринославцев, то Сенат, исполнив Высочайшую волю, запросил
губернаторов Слободско-Украинского и Астраханского о мнении их
о переселении екатеринославцев.
Первый отозвался, что из Слободско-Украинской
губернии
весьма возможно переселить на
Кавказскую линию столько душ,
сколько окажется в излишестве, при
условии наделения крестьянам и однодворцам 15 десятинами в уездах
Змиевском, Изюмском и Старобельском. Второй, генерал-лейтенант

лось желание екатеринославцев к
переселению на Кубань.
Казаки слободы Ново-Айдарской, воспитанные на казачьих
обычаях и традициях, тяготели к
престижной воинской службе и гордились службой в казачьих частях.
Всего изьявило желание переселиться на Кубань и получило на это
разрешение следующее число душ
мужского пола бывших екатеринославских казаков слобод Старобельского уезда: Ново-Айдарской - 906
душ, Спеваковки - 115 душ, Бахмутовки - 223 душ, Райгородской
- 228 душ, Старо-Айдарской - 400
душ, Трехизбенской - 655 душ, Боровской - 2 души. Еще были переселенцы с Изюмского уезда из слобод
Сухарской, Торской, Краснянской,
Дериловой и деревни Ямполовской,
всего 3300 душ мужского пола.
Генерал-лейтенант
Кнорринг
решил водворить переселенцев
при 4-х редутах на Кубани, именно
при Ладожском, Тифлиском, Казанском и Темижбекском, о чем и дал
предписание командовавшему тог-

Эта история говорила сама за
себя, и потому бывшие екатеринославские казаки также наметили себе
путь на Кубань. С другой стороны,
положение дел на Кубани прямо
отвечало желанию екатеринославских однодворцев, бывших казаков.
На 1800 год Кавказская линия
проходила от устья реки Терек
вниз по Кубани до поста Изрядный
Источник (рядом ныне станица Воронежская) и Балталпашинским.
Между последними был большой
пустой промежуток.
Командующий Кавказской линией генерал-лейтенант Кнорринг
изыскивал средства к плотнейшему
заселению указанного промежутка.
В 1800 году бывший казак Козьма Рудов, поверенный екатеринославских однодворцев, подал в
Сенат прошение, которым бывшие
екатеринославские казаки в числе
3 тысяч с лишком душ ходатайствовали о разрешении переселиться
на Кавказскую линию для несения
службы на одинаковых основаниях с ранее поселенными там казачьими полками - Кубанским,

Кнорринг, прямо указал на большую пользу, которая произойдет от
водворения поселенцев на Кубани,
на пространстве 90-верстной дистанции между станицами Кубанского казачьего полка - Кавказской
и Усть-Лабинской, с образованием
на них нового казачьего полка
по примеру Кубанского полка.
Вся прошедшая затем переписка
закончилась тем, что Сенат признал
возможность разрешить екатеринославским казакам выселиться на
Кавказскую линию, но без всякого
вспоможения от казны, вменить им
в пособие двухгодичную льготу от
повинностей в платеже подушного
налога (оклада).
16 сентября 1801 года Император Александр I утвердил
резолюцию Сената.
В ноябре 1801 года военная
коллегия предписала генералу-лейтенанту Кноррингу озаботиться
водворением на Кубань 3300 душ
бывших екатеринославских казаков
и составить для образуемого из них
казачьего полка штат.
Таким образом и разреши-

да войсками на Кавказской линии
генералу-лейтенанту Глазенапу.
Весной 1802 года к генералу Глазенапу явились для выбора земель
переселенцам екатеринославские
казаки в составе есаула Гречишкина,
сотника Форафонова и нескольких
стариков. Места им были указаны
у сказанных редутов и вместе с тем
предписало Ставропольскому уездному землемеру Пичугину заняться
отводом земель переселенцам.
Между тем, Изюмский и Старобельский нижние земские суды
организовали переселение всех
3300 душ со своими семействами.
Переселенцы были разбиты на партии, каждая была поручена особому старосте, выбранному самими
переселенцами. По дошедшим до
нас документальным сведениям
(Краткие исторические сведения о
Кавказском конном полке Кубанского казачьего войска составлены
сотником Н. М. Могилевцевым)
видно, что в 1-й партии, образовавшейся из жителей слободы Ново-Айдарской, старостою был Денис Воронкин, во второй, оттуда же

службі у Збройних Сил України».
Нікого не залишив байдужим банер, присвячений Василю Сліпаку
– всесвітньо відомому оперному
співаку, який залишив кар'єру,
щоб захищати Україну від агресії.
Він обрав собі позивний «Міф».
Загинув 29 червня 2016 року.
Основним меседжем пересувної виставки можна вважати
слова саме з цього банеру: «Ніхто
не народжується бути героєм.
Тим паче, ніхто не призначений
бути символом. Це усвідомлений
вибір шляху людьми, цілком звичайними за народженням... Але
стати символом — це не просто
здійснити геройський вчинок всупереч страху померти. Це жити,
перетворюючи своє існування
на міф, який триватиме й після
смерті. У різний час, за різних
обставин цей вибір зробили троє

українців — Іван Мазепа,
Симон Петлюра, Степан
Бандера. Їхні біографії
різні, але всіх об'єднує
ідея свободи, яку прагнули здобути для свого
народу... Вони стали тим
Фактором Свободи, який
під їхнім іменем знову і
знову проявлявся в нашому минулому та перетворював його саме на
українську історію...
А починалося все з
рішення звичайної людини, її надзвичайної
властивості повторювати
це рішення знову і знову,
всупереч обставинам, до
кінця, до перемоги»...
Є над чим замислитись.
Директор Новоайдарського РКМ
Виставка підштовхує до
Г. К. Божкова з відвідувачами виставки
цього.

Пересувна виставка «Фактор свободи. Мазепа. Петлюра. Бандера» пройшла в Новоайдарському районному краєзнавчому музеї.
Матеріали для виставки розроблено Інститутом національної
пам'яті та Центром досліджень
визвольного руху. Луганщиною
вона мандруватиме протягом
жовтня-грудня. Новоайдарщина
другою приймає «Фактор свободи» (напередодні ознайомитися з матеріалами мали змогу
мешканці Сєвєродонецька). Мета
виставки – підвищення рівня
патріотичного та культурного
виховання населення.
На 18 банерах, розміщених
в залі музею, багата інформація
про Івана Мазепу, Степана Бандеру та Симона Петлюру. До-

ступно й докладно представлено
багатогранний матеріал про три
вагомі особистості, які внесли
вклад в історію нашої країни.
Переходячи від одного банеру
до іншого, відвідувачі чи поглиблювали знання, чи дізнавались
нове для себе про родини, роки
навчання та становлення особистостей, про їхні ключові для
держави рішення, а також про
«світло й тінь» цих рішень.
Новоайдарці могли порівняти,
якою Україна була до Мазепи,
Петлюри, Бандери, якою ставала
з ними.
Привернув увагу банер «На

- староста Дмитрий Черкасов; в 3-й,
оттуда же - Степан Петров; в 5-й,
из слободы Бахмутовки - Григорий
Сопин; в 6-й, из слободы Райгородской - Козьма Рудов; в 7-й, из слободы Старо-Айдарской - Никифор
Неднов; в 8-й, из той же слободы Филимон Лыков.
К лету 1803 года переселенцы
достаточно обустроились, а в июне
того же года военная коллегия предписала генералу-лейтенанту Шепелеву закончить формирование
полка следующим образом по ее
указанию.
Шеф Суздальского полка, генерал-майор Шеньшин, объехал
новоустраиваемые станицы и екатеринославцев, в его присутствии
выбрали для производства в офицерские чины следующих лиц из
своей среды: в войсковые старшины
для командования полком - есаула Леонтия Ивановича Гречишкина, в зауряд-есаулы - сотника
Иона Васильевича Форафонова,
хорунжаго Сергея Филимоновича Макеева и квартермистра Василия Филимоновича Макеева; в
зауряд-сотники - пятидесятников
Ивана Козмича Лазарева, Ивана
Михайловича Чоботова, Трофима
Петровича Петина, Дениса Петровича Воронкина и Василия Яковлевича Братчикова; в зауряд-хорунжие - Андрея Назаровича Ватулина,
Матвея Ивановича Коломийцева,
Антона Максимовича Ушакова,
Василия Егоровича Гончарова и
Ивана Дмитриевича Каменева.
Каждая станица была обнесена
плетневым валом с присыпанной к
нему землей и с обсадкой верхушки
его терновником (исправление этого
вала составляло до 1860 года ежегодную обязательную повинность
казаков); в валу проделывалось самое ограниченное число ворот, на
ночь запиравшихся и охраняемых
караулами. Станичным редутом, на
случай нападения горцев, служила
обыкновенно каменная церковная
ограда. Станичный день начинался высылкой утренних разъездов,
по возвращению которых выпускались на работы люди и скот на
пастьбу; с солнечным закатом все
живое запиралось в станицы, за
ее оградой, и бодрствовали только
ночные караулы и разъезды.
С 1828 года по высочайшему
повелению поселенные линейные
полки были разделены на две бригады, а в вооружении казаков были
отменены пики.
Был
установлен
однообразный темно-синий мундир,
а погоны, бешметы и верхи папах получили цвета по полкам:
1-й Кавказский (Екатеринославский) - красный, 2-й Кубанский
- белый, 3-й Хоперский - желтый,
4-й Волгский - темно-голубой.
Продолжение следует…
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продам
Тяжело переживать потерю родных и близких. Именно в такие моменты на помощь приходят знакомые, соседи, коллеги по
работе, друзья.
Выражаем свою признательность и огромную благодарность
Новоайдарской районной госадминистрации, Новоайдарскому
районному совету, отделу образования райгосадминистрации,
коллективу Новоайдарской школы-гимназии, руководителю
районной профсоюзной организации работников образования
С. С. Зражаеву, коллективу финансового управления за помощь, поддержку в похоронах нашей любимой мамы Надежды
Григорьевны Перовой.
Бывают моменты, когда две руки не справляются, но всегда
рядом есть те, которые готовы прийти на помощь. Ваша помощь и поддержка, Нина и Алексей Петренки, Володя и Татьяна
Гречишкины, Татьяна и Василий Щуровы, Светлана Антипова,
весома и неоценима.
Благодарим всех за помощь в трудную минуту. Всех благ Вам.
Семья Перовых и семья Смаг.

Старобельское МРУЭГХ напоминает абонентам,
использующим природный газ для отопления жилья, что
с наступлением отопительного периода увеличивается
опасность возникновения несчастных случаев и аварий,
главными причинами которых могут быть:

несоблюдение абонентами правил безопасного пользования газом в быту; отсутствие постоянного контроля абонентами наличия
тяги в дымоходах; самовольное подключение газовых приборов;
неблагоприятные погодные условия, резкая перемена наружной
температуры и атмосферного давления, порывистые ветры.

Жилой ФЛИГЕЛЬ, 099-45-45-244.
ДОМ по ул. Дружбы, 153. Обращаться: ул. Вити Пятёркина, 2 А.
Наталья Васильевна.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со
всеми удобствами. Ул. Коваленко.
095-15-88-617.
МОТОБЛОК с прицепом (дизель), ТЕЛЕВИЗОР (плазма), НОУТБУК новый, ВИДЕОКАМЕРУ.
050-102-79-38.
ВАЗ-2105. 050-85-75-851.
ВАЗ-2106 (1985 г.), ВАЗ-2107
(2006 г.). Подробности по телефону.
095-22-82-400.
СКУТЕР Viper Storm-150.
066-31-32-595.
КАРТОФЕЛЬ, с. Безгиново, Коваленко, 30. 050-21-20-741,
050-86-099-24.
ТЫКВУ по 50 копеек.
095-46-82-218.
КУКУРУЗУ с доставкой. Торг
уместен. 066-83-28-056.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.

Избежать этих ситуаций вам поможет
соблюдение следующих правил:
проветривайте помещение перед розжигом газовых приборов;
абонентам, проживающим в частных жилых домах и приватизированных квартирах жилых многоквартирных домов, необходимо
предоставлять в Старобельское МРУЭГХ от специализированных
предприятий акт о периодической проверке и прочистке дымовых
и вентиляционных каналов 2 раза в год: перед началом отопительного сезона и по его окончании; убедитесь в наличии тяги в дымоотводящих и вентиляционных каналах с помощью бумажной
полоски, а в водогрейных колонках – открытым огнем (спичкой);
не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; перед розжигом отопительных приборов убедитесь, что все краны перед
прибором и на приборе закрыты; не производите розжиг неисправных отопительных приборов, а обратитесь в службу ремонта
по телефону 9-46-86; не оставляйте без присмотра работающий
отопительный прибор, не допускайте его перегрева, так как это может вызвать трещины в дымоходах и поступление угарного газа в
помещение; не допускайте к розжигу лиц, не обученных правилам
безопасного пользования газовыми приборами, лиц в нетрезвом
состоянии, детей дошкольного возраста.
Если тяга ухудшилась или отсутствует, пользоваться газовыми приборами категорически запрещается! В этом случае
необходимо выключить прибор, закрыть кран на газопроводе перед прибором, тщательно проветрить помещение и обратиться
в специализированную организацию по проверке дымовых и вентканалов и предоставить акт об их пригодности к эксплуатации в
Старобельское МРУЭГХ.
Администрация Старобельского МРУЭГХ.

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

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47

услуги
Фермерство продає курей-несучок
кращих яйценосних порід,
вирощених на домашніх кормах.
Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

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

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели

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

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ШЕСТАВІНА Євгена
Геннадійовича, 01.05.1963 р. н., вважати недійсним.

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.

095-410-86-01, 067-640-64-14.

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.

Выпускники 88-го года и классный руководитель выражают соболезнования Елене Смаге в связи со смертью матери,
ПЕРОВОЙ Надежды Григорьевны.
Педагогічний колектив ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія сумує з
приводу смерті вчителя-пенсіонера ПЕРОВОЇ Надії Григорівни і
висловлює щире співчуття рідним і близьким.

8

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 53

25 жовтня

2019 р.

Решение посвятить день макаронным изделиям было принято на Всемирном конгрессе пасты в
1995 году в Риме.
В переводе с итальянского вини («маленькие языки»), кон- в год. Если бы вся паста, коточильи («раковины»), феттучини рую за год съедают итальянpasta означает «тесто».
Существует более 600 видов («маленькие ленты»), пенне цы, превратилась в спагетти,
макарон, известных человече- («перья») и капеллини («тонкие то длина такой макаронины
ству, и их названия описывают волосы»).
составила бы 600 миллионов
Ежегодно люди съедают километров, макаронину такой
их форму. Спагетти («шнуры»),
вермишель («маленькие чер- 13 млн тонн пасты. Лиде- длины можно обмотать вокруг
ви»), ротини («спирали»), фу- ром, конечно же, является Земли 15 тысяч раз.
зилли («веревки»), тортеллини Италия: каждый ее житель
Первая машина для про(«маленькие пирожные»), линг- съедает в среднем 26 кг пасты изводства спагетти была
создана в Италии в 1819
году, завод же по изготовлению
макарон
открылся
в Нью-Йорке в 1848 году.
Англичанин Питер Даудесуэл съел 91,44 метра спагетти
Фирменным блюдом пиза 12,01 секунды.
сателя Николая Васильевича Гоголя были макароны
В Сан-Франциско было приготовлено самое большое коли- по собственному рецепту.
чество пасты. Чаша с ней весила 1480 килограммов, в высоту
Впервые пасту начали готовить в Китае еще в V веке
она была в 91 сантиметр, а шириной - в 3,05 метра.
до н. э. Муку смешивали с во23 сентября 2010 года в Фалтон-Сквер в центре Нового Ор- дой, нарезали тесто на мелкие
леана (Луизиана, США) было создано блюдо из макарон с сы- фрагменты и сушили на солнром весом в 1 т 119,91 кг, которое побило предыдущий рекорд в це. На территорию современной Италии пасту, вероятнее
952,54 кг и было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.
всего, доставили в VIII веке
н. э. арабы. Многие сициСамым быстрым изготовителем лапши стал Саймон Санг лийские рецепты пасты до сих
Кун Санг из Сингапура: в 1994 году из одного куска теста за пор изобилуют традиционны59,29 секунды он нарезал 8192 полоски лапши.
ми арабскими ингредиентами,
такими как изюм и корица.
Самая большая лазанья (запеканка из пасты, сыра, томаПаста бывает десертом.
тов и мяса) была приготовлена в Дублине в 1990 году и весила Есть отдельный вид шоколад1637 килограммов.
ной пасты, которую подают
как десерт. А еще существует
16 августа 1998 года на празднике, устроенном «Консоли- множество рецептов сладких
дейтед Коммюникейшнз» в честь повторного выхода на экра- макарон: с медом и фисташканы фильма Уолта Диснея «Леди и бродяга», была сварена ми, фаршированные рикоттой и
приправленные апельсиновой
кастрюля спагетти общим весом 274 кг.
цедрой, с миндалем, корицей
и просто с сахаром.
Рекордные 5000 порций макарон приготовил повар Гидо
В Японии главными отМаркеджани из швейцарского Лугано. Для этого ему понадо- крытиями ХХ века счибилось всего 19 минут и 21 секунда. Причем макароны он не таются караоке и лапша
просто варил, но и поливал соусом болоньез. Для такого ко- быстрого приготовления.
личества порций понадобилось 500 килограммов макарон,
120 килограммов мясного фарша и 120 килограммов томатов.
i-fakt.ru

Дорогую,
любимую крестницу
ЛЕБЕДЬ
Татьяну Николаевну
поздравляю с 50-летним
юбилеем!
Желаю счастья,
здоровья, любви, кавказского долголетия, семейного благополучия, мира,
Ангела-хранителя!
Какая богатая дата!
Тебя поздравляю я с
ней! Желаю здоровья
и счастья в твой золотой юбилей! Пусть на
душе будет радость, желаю любви и добра! Чтоб
жизнью ты наслаждалась и
самой счастливой была!

Макаронные рекорды

Крёстная, 24.10.2019 г.

Дорогую нашу
Татьяну Акимовну
КОЛОСОВУ
поздравляем
с 80-летним юбилеем!
С юбилеем, бабушка,
вот 80 тебе! Желаем много
радости и долгих-долгих
лет! Здоровья мы желаем,
забыть болезни все, забыть о слове «старость»
и вечно молодеть! Знай,
родная наша, что любим мы тебя, дожить тебе
желаем, как минимум, до
ста!
С любовью – родные.

Отруєння грибами небезпечне для життя.
Аналіз випадків отруєнь грибами свідчить, що більшість
отруєнь обумовлені вживанням
пластинчатих отруйних грибів
(насамперед, блідої поганки),
які помилково сприймаються
за їстівні печериці та сироїжки. Отруєння також можуть
спричинити їстівні гриби, які
не пройшли належної термічної
обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж
швидкісних трас.
Нерідко отруюються грибами, які більшість досвідчених
грибників спокійно кладуть до
кошиків. Помилитися ж вони
можуть, якщо збирають дуже

молоді плодові тіла, коли ще
не проявилися морфологічні
ознаки. Наприклад, збирають
сироїжки, а серед них може заховатися бліда поганка, яка ще
не розкрилася і зовні їх нагадує.
Тоді її можна помилково зірвати. Немало випадків, коли хворі
потрапляли до лікарень після
споживання голубінок, глив,
сироїжок, синяків, парасольок
тощо.

Симптоми грибного
отруєння різні:
1. Характерні ознаки отруєння - нудота, блювота, біль у
животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла - з'яв-

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
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ляються через 30-60 хвилин
після вживання неякісних страв
зі сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків.
Такі отруєння здебільшого не
призводять до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки для системи травлення,
тому легковажити не можна.
2. Симптоми отруєння - галюцинації, розлад або втрата
свідомості, порушення дихання
та серцевої діяльності - з'являються через пів-дві години
після вживання червоних мухоморів, волоконниць, отруйні речовини яких вражають
нервову систему. Людина захлинатиметься від нападів сміху
і потерпатиме від галюцинацій.
Може навіть знепритомніти.
Якщо постраждалому не на-

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

дати медичну допомогу у перші години, то врятувати його
життя складно.
3. Найбільш отруйними є
токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого,
сморжів і деяких інших грибів.
Підступність їх у тому, що отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу (до трьох
діб) може не викликати жодних
симптомів. Ознаки отруєння
можуть проявитися лише тоді,
коли у шлунку не залишиться жодного сліду від грибів, а
людина вже й забуде, що їх їла.
Запаморочення, нудота, сильна
спрага, судоми, посиніння губ,
нігтів, похолодіння рук та ніг
- все це виникає, коли отруйні
речовини досягнуть мозку.
Найбільше насторожує медиків те, що постійно серед

отруєних грибами хворих є
діти, навіть однорічного віку,
врятувати їх вдається дуже
рідко. Також слід пам'ятати,
що страви з грибів важкі для
перетравлення. Їх не повинні
вживати діти, люди з захворюваннями
шлунково-кишкового тракту, печінки чи з
хронічними захворюваннями
інших внутрішніх органів
Якщо
після
споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких
(нудота, блювота, головний біль,
галюцинації, біль у животі):
- Негайно викликайте «швидку допомогу». До її приїзду
промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки або сольового
розчину, можна зробити очисну
клізму. Пийте багато рідини.
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