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Дорогі ветерани! Шановні земляки!
Минає 75 років як врешті решт був зломлений один
із жахливих режимів в історії – гітлерівський нацизм.
Мільйони життів забрала Друга світова війна. І
майже кожного року ці пекельні цифри оновлюються:
загиблих виявляється все більше і більше.
Безумовно, внесок українського народу в
спільну перемогу антигітлерівської коаліції – величезний. Жертви – непомірні. Мабуть, не знайдеться жодної родини, де б не дочекалися з війни
когось із близьких людей.
Наші співвітчизники мужньо воювали на всіх
фронтах, боролися у підпіллі, страждали в окупації.
Так, в ті часи українці знаходилися по різні боки
політичних ідеологій. Але ворог був один – нацизм.
Вони відчайдушно захищали рідну землю від
злочинної кривавої навали. Подвиги та імена багатьох
стали легендами, жити яким у віках!
Ми – багатомільйонна країна, де проживають українці з несхожими поглядами, культурними традиціями, віросповіданням. Так, у нас різне
минуле, але спільне майбутнє!
Україна була, є і буде суверенною незалежною
державою, де, упевнений, невдовзі запанує мир.
А ми заради цього не відступимося від жодного
національного принципу!
Пам’ятаємо героїв України, які віддали за неї
своє життя!
Голова Луганської обласної
державної адміністрації – керівник
обласної військово-цивільної
адміністрації 			

Сергій ГАЙДАЙ.

Дорогі ветерани!
Шановні
жителі Новоайдарщини!
Сьогодні Україна разом з
іншими демократичними державами та народами вшановує
пам’ять усіх загиблих у роки
Другої світової війни. Незгасна людська пам’ять про колосальні жертви Другої
світової, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл вкотре застерігає світ
від небезпеки повторення цієї жахливої катастрофи.
В День пам’яті та примирення схилимо голови та
вшануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав
своє життя за наше сьогодення.
З кожним роком свідків тієї війни стає все менше. Наймолодшим учасникам бойових дій – вже
майже дев’яносто.
Сьогодні ми з гордістю вшановуємо наших
найповажніших громадян – людей цього старшого легендарного покоління… Солдатів усіх армій,
що перемогли нацистів, учасників українського
визвольного руху, трудівників тилу, дітей війни та
мучеників нацистських переслідувань – усіх, хто
витримав нелюдську ношу війни.
Вітаємо вас із Днем перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні!
Зичимо всім миру, здоров’я, благополуччя, родинного тепла і довгих мирних років життя
у квітучій Україні!
В. о. голови районної
держадміністрації
тетяна нОВИКОВА.

В первые весенние дни мая мы особенно мечтаем о мире. О том, чтобы ужасы войны ушли
из нашей жизни навсегда. Мы хотим поблагодарить наших отцов, матерей, дедов и бабушек –
за победу во Второй мировой войне.
Для нас каждый человек, который защищал тогда нашу Родину, является героем.
Эти темные времена ушли из нашей жизни
благодаря вашему мужеству.
С Днем Победы!
С уважением, Команда Шахова.

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Салюти миру

В дні травневі, мріями багаті,
Коли щастя хлюпає з пісень,
Ми щороку зістрічаєм свято –
Перемоги радісної день.
І встають у пам’яті дороги,
Ті, що довелося нам пройти,
Щоб багряний прапор Перемоги
Над рейхстагом гордо пронести.
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.
Їх серцям – віками пломеніти
На червоних наших прапорах,
Їх думкам – перемагать і жити
В наших творчих думах і ділах.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.
І тому, коли надходить свято, –
Кожен рік у травні, навесні, –
Наші грізні бойові гармати
Салютують миру – не війні!
В. Симоненко

29 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України було
затверджено перспективний план формування територій
громад Луганської області.
В області передбачено утворення 37 спроможних об’єднаних територіальних громад, які охоплюють всю територію,
в тому числі й тимчасово непідконтрольну.
У складі Новоайдарської громади: Айдар-Миколаївка,
Бахмутівка, Безгинове, Вовкодаєве, Гречишкине, Деменкове, Денежникове, Дмитрівка, Дубове, Капітанове, Ковпаки,

Колядівка, Маловенделівка, Михайлівка, Михайлюки, Муратове, Новоохтирка, Окнине, Олексіївка, Переможне, Петренкове, Попасне, Путилине, Райгородка, Співаківка, Степний
Яр, Трудове, Царівка, Чистопілля, Штормове.
У складі Щастинської громади: м. Щастя, смт.
Петропавлівка, с.Войтове, Геївка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине, Орехово-Донецьке, Передільське, Старий Айдар,
Трьохізбенка.
kmu.gov.ua
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75 лет. Только представьте, прошло уже 75 лет со
Дня окончания самой кровопролитной войны в истории человечества. 75 лет назад затихли орудия на
полях сражений, и солдаты-победители, израненные,
но не сломленные возвращались в родные дома.

годы возглавляла районный совет ветеранов, являлась
Почетным председателем и Почетным гражданином поселка. А еще мне запомнилось, что, даже несмотря на то,
что вместе прошли не один десяток лет, они друг другом
будто бы любовались. Ах, какая красивая пара!
Также трепетно сохранили и пронесли через всю
свою жизнь Василий Емельянович и Марта Григорьевна Плескач – еще одна семейная пара фронтовиков, с
которыми посчастливилось пообщаться. Искренние, необыкновенно добрые, несломленные войной, которая
отняла у них как минимум по три года жизни.
А Иван Иванович Панов! О, общение с ним было
в духе его села Райгородки! С невероятным чувством
юмора, бравый, интеллигентный, гостеприимный «сержант зенитно-артиллерийского полка 1944 года». Он
при нашей встрече излучал такое жизнелюбие, такой
оптимизм, что, глядя на его фото, сделанное на память,
так и заряжаешься энергией.
Аж до самой Софии — таков был боевой путь еще
одного знакомого ветерана — Андрея Леонтьевича Пикуна. К своему простому человеческому счастью он
шел фронтовыми дорогами 4 года, 2 месяца и десять
дней. Когда он рассказывал о своем боевом пути, в его
глазах будто бы мелькали Пенза, Москва, Сталинград,
Волчанск, Харьков, Чугуев, Белгород, Кривой Рог...
А как они встречали! Всегда при параде, с орденами,
медалями. Боевая выправка. А глазах — столько доброты! А какие сияющие улыбки. Они просто открывали
душу, и это так ценно. Я так горжусь этим!
Как, например, общением, искренним, без фальши,
с ветераном Николаем Васильевичем Адониным. Когда мы познакомились с ним, ему уже было 90 лет. Но
в душе — он все тот же бравый солдат, который много
лет назад мужественно сражался с фашизмом. Его миссия была очень ответственной — сопровождающий

Мое первое знакомство с таким солдатом произошло
еще в детстве. Мой прадедушка Николай Наумович Горбатых прошел не одну сотню километров пыльных военных дорог, пережил нечеловеческую битву на Малой
Земле, вытащив из этого ада на своих плечах командира,
был награжден орденами и медалями. Жизнь и судьба
моего прадеда – судьба всех людей того поколения. Они
честно жили, беззаветно служили Родине, растили детей,
поднимали страну из разрухи и голода. Но в свои 1, 2,
3, 4 я об этом не знала. И когда мы гуляли вместе, я еще
не догадывалась, что моя маленькая детская ручка —
в надежной крепкой руке настоящего героя.
Учась в школе, мы всем классом с невероятным интересом встречали на Уроках мужества ветеранов, накануне
Дня Победы с огромными букетами сирени поздравляли
их по домам. И пусть это были короткие встречи, но они
дарили какие-то невероятные эмоции. А потом, конечно
же, парад. Будучи студенткой, я не изменяла традиции
этот праздник встречать именно дома, даря цветы и сирень
Василий Афанасьевич Глазунов
дорогим ветеранам на центральной площади посёлка.
А потом началась моя трудовая деятельность в райАфанасьевичу трудиться на благо родного поселка, своонной газете. Моя любимая работа, которая, помимо
ей семьи. Его жизненная мудрость, его сила духа всегда
прочего, подарила мне уникальную возбудут примером для многих.
можность встречаться и общаться с веГероически сражался на полях битв
теранами Второй мировой войны как в
Второй мировой Емельян Васильевич
родном Новоайдаре, так и в других насеКашкаров. Орден Отечественной войны
ленных пунктах района. Каждая встреча
1 степени, медали «За мужество», «За
с ними — уникальна и неповторима. От
отвагу», «За Победу над Германией»
них я черпала и драгоценные крупицы
– свидетельства его боевых заслуг. Но
историй, и жизненную мудрость. Слуне менее значимыми они были и в миршая их, в своей голове я как бы снимала
ное время. Свою трудовую деятельфильмы. Настоящие и правдивые. Уваженость посвятил уважаемый ветеран разние и восхищение — эти чувства овладевитию связи в Новоайдарском районе.
вали мной с первой же минуты разговоТакие вот славные дела.
ра. И они не оставляют меня до сих пор.
Николай Кузьмич Душенко, прошедВместе с моими дорогими ветеранами
ший горнило войны, мужественно воя будто бы проживала самые страшные
евавший на полях сражений, в мирной
бои, сражалась с врагом, мечтала о возжизни состоялся в очень благородной
вращении домой, конечно же, с победой!
профессия – посвятил себя ветеринаНеизгладимые впечатления оставило
рии. Поэтому, даже общаясь на военных
знакомство и общение с многоуважаемой
темы, вспоминая молодые годы, присупружеской четой Евдокии Филипповпавшие на время войны, Николай Кузьны и Николая Егоровича Соколовых. Оба
мич так или иначе возвращался к своей
они прошли достойный боевой путь, обълюбимой теме и любимой профессии.
Николай Егорович и Евдокия Филипповна Соколовы
ехав пол-Европы, пол-Земли, воевали на
Я, к сожалению, назвала не всех ветеразных Украинских Фронтах, боролись с
ранов, с которыми посчастливилось пообврагом на разных участках фронта, награждены множе- лейтенанта, доставляющего секретные документы. По- щаться. Но каждый из них со своей судьбой — это предством орденов и медалей. Евдокия Филипповна долгие том — отдельный истребительный батальон, где Нико- ставитель поколения Победителей, на которое мы всегда
лай Васильевич был командиром расчета ПТР. На счету будем равняться! Которыми всегда будем гордиться!
нашего земляка — десятки подбитых вражеских танков.
Когда-то, вроде бы совсем недавно, в наших ряВдвойне особенный день 9 мая для участницы боевых дах шли они сами, участники боевых сражений. Но...
действий, ветерана Второй Мировой войны Ефросиньи Время неумолимо: они уходят... В нашем районе их
Даниловны Саввы. Именно 9 мая у нее День рождения. осталось всего 14...
Общение с ней — это также отдельная история. С воМы не можем отделить судьбу конкретного человека
йной лицом к лицу столкнулась, будучи 16-летней дев- от судьбы страны, государства, в котором мы живем. Тут
чонкой. Попала в агентурную разведку, окончила курсы все неразрывно слито и спаяно накрепко неразрывными
радистов. В 17 лет девушка получила первую боевую узами. Вот почему при упоминании Второй мировой нас
награду — медаль «За боевые заслуги». Опасность, охватывает некая сила, связующая нас, отдельных люсмерть сослуживцев — с этим совсем юная девочка стал- дей, со всей нашей страной. Проходят годы, но они не
кивалась ежедневно, выполняя ответственные боевые властны над нашей памятью. Мы, уже внуки и правнуки
задания, бесконечно повторяя свой позывной «Нил», солдат, спасших нашу страну, и поныне помним их велиустанавливая связь даже тогда, когда это казалось невоз- кий подвиг. Победа далась нелегко, миллионы солдат и
можным. Орден Отечественной войны 2 степени, меда- мирных граждан нашей страны отдали за нее самое доли «За боевые заслуги», «За победу над Германией» – рогое – свои жизни. Отдали во имя того, чтобы мы, уже в
далеко не полный перечень заслуженных боевых наград. третьем-четвертом и далее поколениях после них, могли
Прошедший сложный военный путь Владислав жить. Жить и радоваться каждому светлому дню, мечЕгорович Коваленко, помимо героизма, проявленно- тать, любить, строить свою судьбу и свое будущее. Наша
го в боях, поразил своим поэтическим талантом. И как память, память нынешнего поколения, память и всех потолько в его голове умещается столько стихов собствен- следующих поколений не подвержена черной плесени
ного сочинения! Сколько же вдохновения и таланта забытья. Мы помним ваш подвиг, солдаты Второй Миу этого невероятного человека!
ровой. Мы помним и трудовой подвиг тех, кто готовил
Василий Федорович Кутепов — наш добрый друг, и ковал нашу Победу. Мы благодарны вам всем за мирсоветчик, постоянный подписчик. Войну он встретил ное небо над нами. Наша память и наша благодарность
мальчишкой и постоянно мечтал скорее подрасти, что- вам, принесшим миру Великую Победу и обеспечившим
бы самому давать отпор врагу. Так и вышло. Он прошел спокойную жизнь нам, не знают границ времени.
славный боевой путь, имеет множество наград. Мно75 лет нет войны, участников которой становится
гое сделал для родного поселка в послевоенное время. всё меньше и меньше с каждым годом. Что мы, внуНо главное — он большая гордость своей семьи.
ки – правнуки, можем сделать для них? Уважать, обеТакой гордостью был и останется для своей боль- регать, помогать тем, кто рядом. И свято чтить память
шой семьи Василий Афанасьевич Глазунов. О тяжелых ушедших, чтобы слава их подвигов не померкла в веках.
кровопролитных боях до конца жизненного пути наВасилий Фёдорович Кутепов
М.ТИХОНОВА.
поминали тяжелые раны. Но это не мешало Василию
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С большого портрета на стене уютного сельского домика в Райгородке с любовью, нежностью и заботой уже больше семидесяти лет смотрит
на свою дочурку Аннушку, на ее семью мужественный честный человек –
Илья Михайлович Хвостов.
Для своих односельчан, для своей семьи он навсегда останется в памяти таким вот молодым мужчиной в самом расцвете сил. Только этот
расцвет убила война…
Дочь Ильи Михайловича, Анна Ильинична, или, как любя называл ее
папа, – Нюра, с волнением и трепетом вспоминает об отце.

Родился он Райгородке, здесь проходило его детство, здесь он ходил в школу,
работал в колхозе. Здесь создал семью. В
конце тридцатых годов Илью позвали работать в местное почтовое отделение, почтальоном. Он очень любил свою работу.
Особенно радовала его возможность приносить в дома односельчан добрые вести,
видеть на их лицах счастливые улыбки.
Но 1941 год внес в размеренную жизнь
свои коррективы. Ах, как же особенно
дороги стали сейчас эти добрые вести!
Сельскому почтальону дали бронь на
полгода, не забрав в ряды армии сразу. В
соседней Бахмутовке почту закрыли. В
Райгородке здание почтового отделения
забрали для военных целей. Илья Михайлович только диван оттуда забрал и привез домой. Именно этот диван стал рабочим местом, «почтой», для них, сельских
почтальонов Бахмутовки, Царевки и Райгородки. За почтой бравый и смелый почтальон ездил верхом на коне аж в Верхнетеплое. Не раз попадал под обстрелы. Но
ему всегда удавалось увернуться от пуль,
снарядов. Всегда привозил по несколько
мешков писем. Потом они усаживались на
диванчик и разбирали почту. Только после
этого разносили ее адресатам. С интересом помогала папе и маленькая Анечка.
Анюта приносила в дома односельчан
только добрые вести. Вот поэтому люди
радовались, когда видели, что с конвертом
к их дому бежит эта маленькая симпатичная девчонка. С большей осторожностью
ожидали Илью…
Анна Ильинична до сих пор со слезами на глазах вспоминает такой случай.
«Привез папа почту, сидят они разбирают. И вдруг – похоронка, в одну семью
из Бахмутовки. Местная почтальон заплакала: «Как же я скажу ей? Там же
пятеро деток?». Плачет она, плачет другая женщина-почтальон, плачет папа.
А я смотрю на них из-за двери и тоже
плачу: так жалко ту семью».
И сколько их, таких писем, дошли
до своих адресатов… В скольких домах
слышался горький плач…
Бронь закончилась. Отправился на
фронт и Илья Михайлович. Теперь и его
семья оказалась по ту сторону. Теперь уже
и они с нетерпением, надеждой и страхом

ждали прихода почтальона. Илья Михайлович при каждом удобном случае
отправлял весточку любимой семье.
Мол, там-то, там-то, все в порядке,
воюем за победу. Берегите себя.
А вот последнее письмо, полученное от папы 29 декабря 1944 года,
Анна Ильинична знает наизусть. Без
запинки, представляя пишущего под
пулями врага это письмо папу, она
и сейчас, через 76 лет, произносит
каждое слово, как молитву, как самую большую драгоценность. «Как
соскучился по вам, мои дорогие дочки
Нюра и Маруся и жена Елена Тихоновна. Выбрал 5 минут написать вам
письмо. Сижу в окопе. В окопе вода.
Освобождаем советскую Латвию.
Идут ожесточенные бои. Сегодня
вступаем в бой с надеждой, что добьем ненавистного врага в его берлоге
и с победой вернемся домой».
Эти строчки Аня выучила, как молитву, и повторяла их ежеминутно,
надеясь, что так она «отмолит» отца
и он, живой, вернется домой… Но…
От бойца больше не было ни одной весточки. Анна дважды писала письмо
на ту полевую почту… номер которой
знала, откуда писал отец. Ответа не
было. Тогда она отправила письмо своему крестному, который тоже мужественно воевал. Волновалась, ждала ответа. И
он пришел. Это была справка о том, что
боец Хвостов Илья Михайлович был ранен в бою и направлен на лечение в полевой госпиталь. И номер полевой почты. Девочка сразу же бросилась писать
дорогому отцу на ту полевую почту. Она
отправила два письма. Оба они вернулись с формулировкой – «невозможно
доставить адресату». А потом пришло
извещение с короткой фразой «пропал
без вести». То ли эшелон с ранеными по
дороге в госпиталь попал под бомбежку,
то ли еще есть какая-то причина, вот только семья так и не дождалась любимого
мужа и папу с войны домой.
Конечно, ждали. Ждали всегда. А Анна
Ильинична так любила папу, что решила
повторить его профессиональный путь.
На почтовое отделение, в котором работал дорогой любимый папочка, она
пришла в феврале 1949 года. Всю свою
жизнь, до самого выхода на пенсию, до
1985 года, эта маленькая хрупкая женщина проработала здесь почтальоном и
заведующей почтового отделения своего
родного села Райгородка. Она для своих
односельчан – настоящий лучик света
и тогда, на работе, и сейчас.
Приветливая, добрая, милая, искренняя – вот такая она, Анна Ильинична. У
нее очень красивый голос, она долгое
время пела в церковном хоре, всегда приветлива и доброжелательна. И до сих пор
скучает по отцу. Кстати, ее дочь, Людмила, прекрасная добрая женщина, также
очень грустит без дедушки. Хоть и не
знала его никогда, но всегда немного завидовала ребятам, у которых дедушки
вернулись с войны.
И то, как трепетно хранит семья память о своем отце, дедушке, вызывает искреннее восхищение. Именно так
мы и должны заботиться о памяти дорогих ветеранов. Это самое меньшее,
что мы можем сделать.
М.ТИХОНОВА.
На фото: любящая дочь, всю жизнь ждавшая отца и пошедшая
по его стопам, Анна Ильинична.
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Эти события происходили 77 лет назад. 23 апреля 1943 года жители Трехизбенки с тревогой и волнением следили за неравной схваткой советского
летчика с двумя немецкими «Мессерами». Тогда они еще не знали, что в воздухе принял неравный бой командир эскадрильи 149-го истребительного полка
капитан Николай Осипович Мамаев.
По архивным данным можно проследить боевой путь летчика. В
РККА (рабоче-крестьянскую Красную Армию) он призвался в 1931
году. Стал кадровым военным не
случайно – он очень любил небо, ценил в людях порядочность и любил
строгую дисциплину.
В 1940 году стал участником Финской кампании, в которой зарекомендовал себя как грамотный и хладнокровный летчик-истребитель. За
боевые заслуги был отмечен двумя орденами: орденом Красного Знамени и
орденом Красной Звезды.
С первых же дней Великой Отечественной войны орденоносец и командир эскадрильи в действующей
армии. В 1941 году фашисты имели
немалое преимущество в воздухе. Об
этом же говорится и в наградном листе
от 22 октября 1941 года:
«Неоднократно принимал неравный
бой с немецкими истребителями. В
одном из боев был сбит немецкой зенитной артиллерией. После этого немецкие истребители расстреливали его
самолет до тех пор, пока он не загорелся. Несмотря на ожоги рук, шеи, лица
сумел покинуть самолет на парашюте
и через два дня вернулся в строй.
Не раз водил подразделение на
штурмовку наземных войск противника. Эскадрилья капитана Мамаева
имеет 1207 боевых вылетов с налетом
1017 часов.
Летчики эскадрильи сбили 17 немецких самолетов и особенно отличились
на
Днепропетровском
направлении.
…21 декабря 1941 года по войскам Южного фронта был подписан
приказ о награждении капитана Николая Осиповича Мамаева орденом
Красного Знамени».
А спустя четыре месяца (почти день
в день) Николай вернулся из очередного
боевого задания. Едва успел доложить
о данных воздушной разведки, как прозвучал сигнал тревоги. Должен был лететь другой летчик, который в это время
отдыхал. Но Мамаев оставил новичка
и принял решение пересесть самому
на другую машину, чтобы как можно
раньше вступить в бой с противником.

Первого «Мессершмитта» он сумел увести от ведомого и сбил. Второй
летчик оказался более опытным и ушел
в облака, чтобы атаковать со стороны
солнца. У него было преимущество
и в скорости, и в маневренности.
Мамаев не видел, как торжествовали жители села Трехизбенка, когда провожали взглядами горящий
немецкий самолет, не знал, с какой
тревогой наблюдали они за ходом событий. Он делал все что мог. В небе
над Северским Донцом шел смертельный бой, в котором немецкий летчик
оказался удачливее.
В апреле 1943 года Северский Донец разлился и вышел из берегов. К
месту падения советского летчика
сельские мужики добирались на лодках. Они привезли тело героя в село и
похоронили со всеми почестями.
Об этой истории мне рассказал краевед из села Трехизбенка Василий Николаевич Столбов, который до сих пор
хранит фотографию Николая Осиповича Мамаева и некоторые его личные
вещи. С помощью Интернета нам удалось узнать некоторые странички из яркой жизни советского аса. На днях Василий Николаевич Столбов позвонил мне
и рассказал о том, что сделал листовку,
посвященную подвигу нашего летчика,
и распространил её по всему селу. Низкий поклон тебе, Василий Николаевич,
за то, что бережно хранишь память о
наших героях! Я уверен: чем больше будет таких людей, тем крепче становится надежда на то, что мы не позволим
подменить День Победы какой-либо
другой датой и формулировкой…
А фотографию, которую я предлагаю
вашему вниманию, в 70-е годы прислали в редакцию нашей районной газеты
с просьбой опубликовать её в надежде,
что кто-либо из новоайдарцев узнает
хотя бы кого-либо на снимке. Не узнали. Не откликнулись. Но фотографию
я продолжал хранить. И вот сегодня,
в канун наступающего Дня Победы,
я предлагаю всем вам всмотреться
в эти лица наших защитников и еще
раз задуматься о том, какой ценой
досталась нам Победа.
В. МАРТЫНОВ.
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Мало кто знает, что уроженец
села Алексеевка Григорий Дмитриевич Гапонов посмертно был
представлен к званию Героя Советского Союза. Об этом свидетельствует наградной лист, который в
архивах разыскал краевед, автор
книги «Земля воинов и созидателей»
А. В. Подройко. Он свидетельствует,
что в ночь с 30 ноября на 1 декабря
1944 года при форсировании реки
Дунай Григорий Дмитриевич Гапонов не только обеспечил переправу, но и повел бойцов в атаку. Это
способствовало захвату плацдарма
и развитию наступательной операции. В том бою герой погиб, а командование полка представило сапера Г. Д. Гапонова к награждению орденом
Ленина и медалью «Золотая звезда» (посмертно). Почему этот наградной
лист не был рассмотрен в «верхах», остается загадкой.
Виктор Сидорович Мацаев, сын
полка, награжден в 14 лет орденом
Красного Знамени за ценные сведения, которые сумел передать в штаб
фронта перед наступлением советских войск. Во время перехода линии
фронта был ранен. После войны жил
и работал в Новоайдаре Луганской
области. Затем работал на «Азоте» в
Северодонецке. В настоящее время
проживает в г. Северодонецке.
Герой повести «Приказано выжить».
Помним и чтим!
В селе Спеваковка старожилы
до сих пор помнят учителя Ивана Григорьевича Титова, который
всю свою душу отдавал детям.
Это был очень скромный человек
с большим жизненным и педагогическим опытом. Дважды в году
на День советской армии и 9 Мая
он надевал боевые награды.
Призван был Иван Григорьевич
в армию после освобождения Новоайдарщины от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 года.
Начал службу в 1-м гвардейском
ордена Ленина механизированном
корпусе под командованием генерал-лейтенанта Русиянова в батальоне
автоматчиков. И сразу же попал под Сталинград, где в то время подходила к завершающей стадии операция по уничтожению гитлеровских войск.
Молодой боец принял боевое крещение именно под стенами Сталинграда.
Смекалистого солдата заметили и отправили на учебу в школу сержантов. Получив необходимые знания и навыки, Иван Григорьевич
вновь принял участие в боях. В его послужном списке освобожденные
Славянск, Лисичанск, Изюм и многие другие места нашей родины.
Под Павлоградом, во время боя, получил серьезное ранение. Для лечения был направлен в госпиталь, который располагался глубоко в
тылу – в Челябинске. После выздоровления вновь попросился на фронт,
в свою часть. Но судьба распорядилась иначе. Сержанта Титова направили в танковое училище, где он освоил специальность командира орудия и вновь вступил в бой с врагом уже в составе 10-го танкового
корпуса генерала Искова.
В одном из боев танк был подбит. Из горящей машины сумел выбраться лишь один Иван Титов. Но, попав в санчасть с ожогами, ехать в госпиталь наотрез отказался и долечивался в медсанбате. Закончилась для
него война в Прибалтике. Домой попал после демобилизации и посвятил
свою жизнь будущему – детям.
Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
В. МАРТЫНОВ.
Участник Парада Победы 1945 года Малимон Ефим Артемович
Кавалер ордена «Отечественной войны», 3 орденов «Красной
звезды», медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону
Кавказа» и др.
Родился в селе Колядовка Новоайдарского района. В годы Второй
мировой войны довелось воевать на Юго-Западном, Северо-Кавказском,
1-м и 4-м Украинских фронтах. За боевые заслуги был удостоен чести
принимать участие в Параде Победы 1945 года.
Из воспоминаний:
«В параде участвовали представители всех родов войск. От каждого фронта на парад выставлен сводный полк, в состав которого
вошли наиболее отличившиеся солдаты и офицеры. В сводных полках были знамена всех частей фронта. Во главе каждого фронта шел
командующий. Самым потрясающим моментом было появление батальона солдат, которые волокли по мостовой трофейные немецкие знамена, с которыми немцы хотели пройти победным маршем по
Красной площади в 1941 году. Батальон, поравнявшись с трибуной,
делает резкий поворот направо и сбрасывает фашистские знамена как
хлам под трибуны мавзолея…».

Обеліски стоять… Обеліски…
А над ними летять журавлі.
Ми прийшли поклонитися низько
Тим, хто мир відстояв на землі.
Л. Дудар.
Війна! Яке жахливе слово, а ще
жахливіша правда про неї. Горе,
смерть, сльози, біда в кожній хаті,
жорстокі бої на фронті, надія і жагуче прагнення до перемоги. І вона,
Перемога, прийшла травневого дня
1945 року!
І сьогодні наша пам'ять про
Другу світову війну з роками стає
все більш значущою. Ця жорстока війна продовжує жити у спогадах, у долях людей: і тих, хто був
на фронті, або працював в тилу,
і тих, хто пережив окупацію або
був вивезений в Німеччину.
Військове минуле живе в
нашій свідомості, як доба великої
стійкості і героїзму. Минуле живе
в розповідях ветеранів, спогадах
дітей війни.
І в день 9 травня ми з тривожним биттям сердець схиляємо голови перед її величністю Пам’яттю.
2020 рік – рік 75-ї річниці Перемоги над фашизмом. І олексіївці, як
справжні громадяни своєї країни,
ретельно вивчають історію великого подвигу народа-переможця
в Другій світовій війні. В серцях
жила, живе і буде жити Пам'ять!
І зовсім недаремно більше 10
років в селі палає «Іскра Пам’яті»
(читацький клуб). На засіданнях
і різних заходах розкриваються
«Сторінки солдатського подвигу». Дуже правильно зауважила
вчителька молодших класів Волошина Алла Миколаївна, що день,
прожитий на війні – це вже подвиг.
І сучасне покоління твердо переконане, що 9 травня - це свято
Пам’яті і Подвигу нашого народу,
наших односельців усіх поколінь.
«Коли приходить на нашу землю травень, перша думка – День
Перемоги, - з хвилюванням говорить Євдокія Петрівна Мачула,
- і в моєму серці і свідомості День
Перемоги асоціюється, перш за
все, з ім’ям мого татуся, кавалера Ордена Слави 3 ступенів Петра Афанасійовича Коваля, життя
якому врятувала жителька села
Пасюківка Задорожня Єфросинія
Семенівна. Мій тато, як і 656
олексіївців, захищав світ від фашизму, не думаючи про звання і нагороди. Я дуже вдячна членам читацького клубу «Іскра Пам'яті», які своєю
діяльністю увіковічують пам'ять
про односельців для майбутніх
поколінь. Вони підхопили в свої
руки Прапор Перемоги і несуть
його через свої серця і своє життя.
Молодці!».
До розмови долучається за-

ступник
директора
школигімназії з виховної роботи Тамара
Миколаївна Лігус: «День Перемоги
– це не звичайне свято за календарем. Це особливий стан душі, коли
в нашій уяві оживають буремні
солдатські будні: постріли, вибухи,
бомби з неба і падаючий солдат. В
далекому 1941 році без вісті пропав
мій дідусь Михайло Іванович. А бабуся до останніх хвилин свого життя його чекала. А дідусь чоловіка
Ігора Олександровича Федір
Афанасійович, на радість родині,
повернувся у званні капітана, нагороджений двома орденами Бойового Червоного Прапора і медаллю «За відвагу», а дідусь Гаврило
Маркович повернувся тяжко поранений. Для всіх ветеранів Другої
світової війни – це святий день, і
ми, нащадки воїнів-визволителів,
докладаємо всіх зусиль, щоб
зберегти цю святість навіки».
«З дитинства пам’ятаю, як наш
батько – рядовий 20-ї танкової
дивізії Тищенко Пилип Васильович – з нетерпінням чекав свята –
День Перемоги. Взагалі він мало
розповідав про війну, а в цей день
згадував однополчан, друзів, з якими крокував шляхами війни. Ми
з цікавістю розглядали нагороди:
Орден За мужність 3 ст., Орден
Вітчизняної війни 1 ст. Дуже рідко
згадував про те, що 16 жовтня
1941 року був тяжко поранений
в ліву руку. Згадуючи про війну,
батько тяжко зітхав і втирав непрохану сльозу», - згадує донька,
Подройко Тетяна Пилипівна.
«Буремні роки Другої світової
сьогодні – вже історія. Історія для
підручників, а для нас – пам'ять
про наших батьків, які усіма своїми
силами наближали перемогу. Мій
тато Подройко Іван Андрійович –
сержант 31-го окремого танкового
полку в далекому Саратові ремонтував танки, навчав молодих воїнів
управляти бойовими машинами. А
жінки! Їх доля теж була нелегкою,
майже вручну обробляли землю,
орали коровами. А очі голодних
переляканих дітей! А похоронки і
гірки ридання… І тільки віра в перемогу допомагала жити. І травневого дня вона прийшла – Перемога!
Свято наших батьків – наша свята
реліквія», - ділиться роздумами
Войтенко Галина Іванівна.
«Кожного разу свято День Перемоги примушує нам замислитись
над минулим і оцінити подвиг
тих, хто врятував людство від фашизму. На жаль, їх фактично вже
немає з нами, але жива пам'ять,
вона вічна. Пам'ять дивиться на нас
із пожовклих фотографій. Час не
має влади над пам'яттю. І ми, нащадки переможців, кожного року
повертаємось до найсвітлішого дня

– 9 травня. З дитинства я пам’ятаю
кожне слово, сказане моїм татом
Петром Афанасійовичем Ковалем,
кожну його сльозинку. А найважче
було дивитися, коли тато замовкав.
Мабуть, всі роки війни оживали в
його свідомості», - згадує Наталія
Петрівна Подройко. Ми застали її
за оформленням книжкової виставки «Перемога в наших серцях». І не
даремно саме в сільській бібліотеці
запалала «Іскра Пам'яті», яка завдяки тісному співробітництву
педагогічного та учнівського
колективів, ветеранської організації
перетворюється на Вічний Вогонь
Пам’яті.
«На уроках Друга світова війна
для нас – історія. Вона була давно», думали ми. Але з роками зрозуміли,
що 9 травня все стає близьким і дорогим. Сьогодні ми розуміємо, що
День Перемоги – не історія, не минуле. Це наше майбутнє, за яке боролися наші земляки-олексіївці, серед
яких і мій прапрадідусь Старченко
Іван Григорійович, рядовий стрілок
188-го
зенітно-артилерійського
полку 16-а, якого війна зробила
інвалідом. Але його груди прикрашали ордени Вітчизняної війни і
За мужність, медаль «За перемогу над Німеччиною». Усім своїм
життям прапрадідусь передав нам
як святиню День Перемоги, і ми
збережемо його навіки й передамо наступним поколінням. Для
цього і горить «Іскра Пам'яті», поділився своїми думками отаман
гурту «Село на славній Україні»
Сергій Тищенко.
«Іскра Пам'яті» – це наш внесок в пам'ять. Ми впевнені, що в
кожному домі нашого села горить
ця іскра. Пошукова робота допомогла нам дізнатися, що: медаллю
«За відвагу» нагороджено 34 наших земляки, Орденом Вітчизняної
війни – 90 (першого ступеню – 7),
Орденом Слави – 8, медаллю «За
бойові заслуги» – 25, Орденом За
мужність – 7, медаллю «За оборону Києва» – 2, Орденом Червоної
Зірки – 20, медаллю «За оборону
Сталінграда» – 6, медаллю «За оборону Радянського Заполяр’я – 1, «За
перемогу над Німеччиною» – 128,
«За взяття Берліна» – 4. Пошукова
робота триває.
І кожна нагорода – не прикраса,
ні. Кожна нагорода – це відзнака
мужності, сміливості, любові до
Вітчизни, захищати яку пішли
наші земляки. Адже вони йшли в
бій за наше майбутнє, за перемогу!
Хай їхні імена закарбуються в серцях нащадків воїнів-переможців.
Вічна слава і пам'ять Солдату,
який захистив світ від фашизму.
Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,
с. Олексіївка.

«ВІСНИК

Правду кажуть: істинна доброта не в словах, а передусім у справах. І
для людей, що працюють в Товаристві Червоного Хреста, творити добро –
це невід’ємна складова професії, життєве покликання і стан душі.
Наразі під керівництвом чуйної та виваженої Наталії Володимирівни
Позднякової працюють дев’ять патронатних сестер Товариства Червоного Хреста в Новоайдарському районі. Нехай це прозвучить трохи банально,
але тут дійсно немає випадкових людей. Сюди йдуть не заради високих зарплат (до того ж, товариство не фінансується державою, а виживає завдяки
благодійній допомозі), сюди приходять, щоб допомагати.

Здійснюючи медико-соціальне обслуговування, РО Товариства в першу
чергу приділяє увагу самотнім громадянам похилого віку та інвалідам, які частково або повністю втратили здатність
до пересування й самообслуговування.
А також бере під патронат громадян
похилого віку, чиї діти проживають далеко (якщо такі люди будуть звертатися до Терцентру, їм доведеться платити
за послуги, а в ЧХ – все безкоштовно).
Тож дев’ять патронатних сестер добросовісно та, без перебільшення, з натхненням, допомагають своїм 48 підопічним. Всю необхідну допомогу, щиру
посмішку та підбадьорення отримують
підопічні від Олени Кудріної (Новоайдар), Наталії Анохіної та Ольги Сорокіної (Трьохізбенка), Наталії Литвин
(Кряківка), Інни Близнюк (Кримське),
Ольги Дорошиної (Денежникове), Ольги Павленко (Колядівка), Юлії Рябоконь та Олени Воронкіної (Співаківка).
Кожна з патронатних сестер дійсно є
людиною на своєму місці. Настільки
вони відповідальні, працьовиті, чуйні.
Патронатні сестри біль кожного свого підопічного пропускають через себе,
наче свій власний біль. Тому цю роботу легкою ніяк не назвеш. Та яка ж
вона потрібна!
Соціальне обслуговування – це головний обов’язок патронажної служби.
Окрім того, кожна з патронатних сестер
володіє навичками надання першої медичної допомоги, а також психологічної
підтримки.
Прикладів, коли допомога працівниць ЧХ – як сонечко у віконечку – не
перелічити. До слова, жодний підопічний ЧХ не залишився на Великдень без
паски. Патронажні сестри обов’язково
всіх пригостили цим неодмінним великоднім смаколиком – хтось випікав самостійно, хтось придбав у магазині, але
без смачної паски не залишився ні один з
тих, ким опікується районна організація
Червоного Хреста.
Окрім того за сприяння Міжнародного Червоного Хреста в нашому районі
почали діяльність два Клуби активного довголіття – «ЗлатоСтар» в с. Спікавівка та «Мої роки – моє багатство» в
Трьохізбенці (Калаус). Заняття проходять цікаво, а в планах є розширення
спектру послуг: придбання оргтехніки,
швейної машинки та ін.
Працює при ТЧХ і мобільна бригада
медиків у складі лікаря Тетяни Валеріївни Маніної, медсестер Тетяни Іванівни Гоцман, Валентини Миколаївни
Склярової та водія Сергія Володимиро-

вича Антонова. Наразі, на час карантину, бригада працює дистанційно. «Щоб
запобігти скупченню людей, уберегти
від захворювання, адже ми виїжджаємо
в такі населені пункти, де гостро відчувається необхідність меддопомоги, і
людей до нас завжди приходить багато:
здати кров, щоб перевірити рівень цукру, гемоглобін, зробити кардіограму,
проконсультуватись з лікарем, - розповідає Тетяна Гоцман, - зараз ми працюємо дистанційно. Лікар в телефонному
режимі проводить консультації, призначає лікування, виписує ліки, в тому числі, і за програмою «Доступні ліки». Ми,
медсестри, також в телефонному режимі
проводимо профілактичні бесіди з попередження розповсюдження вірусних
захворювань, намагаємося підтримати
людей, підбадьорити. Все наше спілкування – дуже позитивне. Люди навіть
жартують вже: «Пережили обстріли –
переживемо і коронавірус».
Якщо дивитися на результати підтримки населенням районної організації
ТЧХ минулого року, то товариством було
зібрано благодійних внесків на суму
46 тис. грн. А допомоги отримано на
суму 2 млн 700 тис. грн. З цієї суми 18
людей отримали гранти по 26 тис. грн.
на започаткування своєї справи, 500 чоловік з «червоної зони» (Трьохізбенка,
Кряківка, Лопаскіне, Кряківка, Муратове) отримали по 2 тис. 640 грн. на придбання дров. Мешканці Кримського та
Лопаскіне отримали таку суму двічі.
«Хочу зауважити, що нам допомагають такі ж люди, як і ми, говорить
Н.В. Позднякова. - Червоний Хрест не
фінансується державою, тож така допомога вкрай потрібна для нашої роботи.
Тож я звертаюсь до всіх небайдужих:
не залишайтесь осторонь, допомагайте,
якщо у вас є така можливість. Ми раді
не тільки грошовим благодійним внескам. Ви можете передати речі, канцелярію, якщо вони у доброму стані. Є люди,
для яких це буде неабияка допомога.
Давайте творити добро разом!».
Тож прийміть найщиріші побажання
оптимізму, наснаги та віри в краще майбутнє. Нехай високі цілі та творче натхнення стануть запорукою успіху в роботі,
яка виконується не стільки з обов’язку,
скільки з любові до людей.
Шани та поваги вам, працівники,
волонтери та активісти Товариства,
плідної праці, невичерпної енергії,
міцного здоров’я, сонячного настрою
та радості від кожного дня!
М. ТИХОНОВА.
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Життя міста Щастя під час карантину не зупиняється. Школярі та дорослі навчаються та підвищують рівень
знань дистанційно, лікарі піклуються
про хворих, «Енерговарта» Луганської
ТЕС не тільки працює цілодобово у
карантинному режимі, але і святкує
дні народження, зустрічає Великдень
та займається благоустроєм території.
Центр психологічної підтримки м. Щастя також перейшов на режим онлайн
і успішно надає допомогу.
В рамках протидії коронавірусу Щастинська громада надала п’ять проектних заявок на конкурси міжнародних
недержавних організацій. Одна підтримана. Надавач – гуманітарний центр
«Пролиска – Щастя» за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україні. І
наразі 650 захисних масок пошито волонтерами нашого міста та передано
медичним працівникам Щастинської лікарні, станції швидкої допомоги та співробітникам терцентру. ДТЕК і Вікторія
Гриб також допомагають Луганській
області та щастинським лікарям первинної допомоги у боротьбі з поширенням
коронавірусу.
А громадські активісти, хоча теж на

карантині, однак продовжують вже розпочаті проєкти. ГО «Культурна фортеця» провела тендер та отримала в
рамках проєкту «Твоє безпечне місто»
лежачі поліцейські та комплекти дорожніх знаків, які передані на баланс
КП «Жилбудсервіс». Після закінчення
карантину розпочнуться роботи із ремонту доріг міста та одночасно будуть
встановлені нові знаки та лежачі поліцейські. На жаль, призупинені заходи із
школами та дитячими садками, для яких
заплановані цікаві навчальні тренінги, квести, смаколіки та сучасна дитяча
навчальна література з правил дорожнього руху. Будемо чекати результатів
цього різнопланового проєкту.
ГО «Агенція місцевого розвитку
м. Щастя» під час карантину продовжує реалізацію проєкту «ПОЛіДБЕЗ»
(Поліція і Діти: інформація і Безпека).
Нагадуємо: створюється інформаційний
центр правової обізнаності та дружнього, комфортного, конструктивного спілкування населення з поліцією.
Вже виконано роботи з демонтажу і
розпочато монтажні роботи.

Адміністрація КНП «Новоайдарська
багатопрофільна лікарня» висловлює
подяку за надання допомоги для медичних працівників Журавльову Юрію Петровичу - власнику ПрАТ «АГРОТОН»;
Орловій Ларисі Олександрівні - генеральному директору ПрАТ «АГРОТОН»

та Новоайдарському центральному
відділу ПрАТ «АГРОТОН».

В цей скрутний час, коли медична
галузь дуже потребує будь-якої допомоги щодо індивідуального захисту
медичних працівників, став дуже доречним подарунок народних депутатів
від партії «Слуга народу».
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби на
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 04.05.2020 р. КНП
«Новоайдарський ЦПМСД» отримав
гуманітарну допомогу (маски, захісні
костюми, дез. засоби) від команди на-

родних депутатів партії «Слуга народу»
М. Ткаченко, О. Кузнецов, Р. Горбенко.
Подарунки вручила помічниця народного депутата партії «Слуга народу»
І. Забашта.
Адміністрація КНП «Новоайдарський
ЦПМСД» дуже вдячна народним депутатам М. Ткаченко, О. Кузнецову, Р. Горбенку за проявлену увагу та допомогу щодо
захисту медичних працівників. Бажаємо
всім міцного здоров’я та благополуччя.
О. КОРЖ, головний лікар КНП
«Новоайдарський ЦПМСД».

schastye-rada.gov.ua

Д. ГРЕЧИШКІН,
в. о. генерального директора
КНП «Новоайдарська
багатопрофільна лікарня».
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На виконання доручення Прем'єр-міністра Міністерство охорони здоров’я
розробило постанову щодо відновлення роботи агропродовольчих ринків,
яку у середу буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України.
Зокрема, у постанові, поданій на роз- на 10 кв. м торговельної площі ринку.
гляд Уряду, йдеться про певні вимоги Також на прилеглій до ринку території
дотримання індивідуального захисту має бути забезпечена відсутність
та забезпечення протиепідеміологічних неконтрольованої (стихійної) торгівлі.
заходів.
Урядовим документом також
Так, допуск працівників, продавців і передбачені вимоги:
відвідувачів ринку здійснюватиметься
Для продавців:
виключно за наявності вдягнутої медич- відстань від між робочими місцями
ної маски (у тому числі виготовленої продавців - не менше трьох метрів;
самостійно) або респіратора; проход- місця торгівлі повинні бути обладнані
ження безконтактного температурного захисними екранами між продавцями і
скринінгу.
покупцями із плівки або пластику;
Крім того, серед вимог роботи
Для працівників:
агропродовольчих ринків:
забезпечення
постійного
- наявність на кожному вході (в’їзді) інформування
відвідувачів
ринку
на територію ринку диспенсерів щодо встановлених обмежень та щодо
з антисептиком;
профілактики коронавірусної хвороби
- проведення дезінфекції контактних COVID-19;
поверхонь кожні три години;
- забезпечення контролю за дотриман- прибирання та дезінфекція всіх ням вимог щодо профілактики поширенприміщень, включаючи стаціонарні ня COVID-19 та оперативне усунення
торговельні місця – в кінці кожного порушень.
робочого дня.
Планується відкриття понад 280 проВодночас кількість відвідувачів, які довольчих ринків — тих, що в змозі буодночасно перебувають на території дуть забезпечити все необхідне задля
ринку, не повинна перевищувати дотримання санітарних норм.
кількості, з розрахунку один покупець
kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців,
які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвалися
у центрі зайнятості як безробітні.
Відповідну Постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми»,
розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Уряду
22 квітня 2020 року.
Рішенням Уряду запроваджено випла- спрощено доступ і надано можливість
ту допомоги на дітей фізичним особам- отримати державну соціальну допопідприємцям, які належать до першої могу малозабезпеченим сім’ям, яка в
і другої групи платників єдиного пода- свою чергу передбачає і доплати на
тку та сплачували єдиний соціальний кожну дити. Середньомісячній розмір
внесок, на період карантину та на один допомоги для малозабезпеченої сім’ї,
місяць після дати його відміни.
в якій виховуються неповнолітні діти,
Вона надаватиметься на кожну ди- становитиме від 2800 до 3020 гривень.
тину до 10 річного віку у розмірі проРішенням Уряду збільшено з двох
житкового мінімуму (для дітей віком до до трьох місяців термін простроченої
6 років – 1779 грн; для дітей віком від 6 заборгованості з оплати житлово-кодо 10 років – 2218 гривень).
мунальних послуг одержувачами житТакож для громадян, які втратили лових субсидій та пільг, за наявності
роботу або не мають можливості пра- якої житлова субсидія не призначається.
цевлаштуватися під час карантину,
kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України вирішив подовжити карантин в Україні до 22 травня,
але вже після 11 числа будуть вводитися
пом’якшення.
Таке рішення ухвалили під час
засідання уряду 4 травня.
Уряд розробляє алгоритми безпечного
відкриття об’єктів:оптової та роздрібної
торгівлі непродовольчими товарами; заклади побутового обслуговування населення;
салонів краси; автосалонів; музеїв; бібліотек; закладів громадського харчування
на винос; аудитори; адвокати; нотаріуси.
Вони працюватимуть за умови чітких
правил дотримання санітарних норм. Окрім цього, розглядають також можливість
відкриття літніх майданчиків закладів
громадського харчування.
Також від 5 травня Кабінет Міністрів України дозволив проведення планових операцій, заборонених
на час карантину.
zaxid.net

Прокурорами
Новоайдарського
відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення та доведено в суді винуватість
мешканця Новоайдарського району у
незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, а також незаконному придбанні
та зберіганні наркотичних засобів
без мети збуту.
Слідством встановлено, що восени
2019 року зазначений чоловік неодноразово незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс,
крім того, незаконно придбав канабіс
та зберігав без мети збуту.
За фактом вчинення вказаних дій
чоловіка повідомлено про підозру у
вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч.2 ст. 307 КК України та
ч.2 ст. 309 КК України. Після проведення

необхідних слідчих дій, чоловіку обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, та обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні зазначених злочинів
спрямовано до суду.
У судовому засіданні вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованих
злочинів доведено у повному обсязі
та, за принципової позиції прокурора,
обвинуваченому призначене покарання у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією ½ частини
майна, яке є його власністю.
Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили, оскільки триває
строк
апеляційного
оскарження
(30 днів із дня проголошення вироку).

Національний банк України з 3 червня
введе в обіг монети номіналом 10 гривень,
які поступово замінять відповідні банкноти.
Причини заміни. З урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали
монет дасть змогу державі заощадити
близько 1 млрд гривень.
Тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот низьких номіналів. Монети перебувають в обігу
близько 20–25 років. Натомість банкноти
номіналом 10 гривень можуть перебувати в
обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки. Тож банкноти потрібно
майже щороку друкувати, обробляти та
зберігати. Водночас обіг монет потребує від
держави значно менших зусиль та коштів.
Механізм заміни. На першому етапі
Національний банк планує увести в обіг
понад 5 млн 10-гривневих монет, що
будуть розподілені між підрозділами
Національного банку в регіонах. Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть
замінюватися в обігу монетами.
Нагадаємо, що станом на 1 квітня 2020
року в обігу перебувало 179,3 млн банкнот
номіналом 10 гривень.

Дизайн та захист. Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика
за розміром, легка. Її діаметр становить
23,5 мм, вага – 6,4 г. Вона виготовлена із
цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним
габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета
суттєво відрізняється від обігових монет
номіналом 1, 2 та 5 гривень.
Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) зі спеціальним
грубим рифленням громадянам буде
легко відрізнити її від обігових монет
інших номіналів.
На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в
обрамленні давньоруського орнаменту
розміщено номінал монети.
Довідково. Станом на 1 квітня 2020
року в обігу перебувало нових обігових
монет номіналами 1 грн – понад 195
млн шт., 2 грн – майже 190 млн шт., 5
грн – понад 7,0 млн шт. З часом кількість
обігових монет у обігу буде збільшуватися
залежно від потреб економіки.
bank.gov.ua

В. КОНОНОВ, заступник
начальника Новоайдарського
відділу місцевої прокуратури.
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продам
Однокомнатную КВАРТИРУ, 095-030-77-62.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-05-48-179.
Четырехкомнатную КВАРТИРУ в Новоайдаре на кв. Мира,
82,7 кв. м, 15 тыс. у. е., 066-57-84-500, Анна.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ПАСЕКУ. 095-750-17-71.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-141-53-96.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ, с. Бахмутовка, 095-632-57-69.
КОРОВУ на молоко. 066-417-98-74.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ. 095-56-25-571.
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

Фермерство продає

курей-несучок
і молодняк
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помним...

Сегодня ровно 40 дней, как
наша семья осиротела. Все
мы лишились опоры в жизни,
того стержня, что помогал нам
быть лучше и сильнее.
Наш муж, отец и дедушка Александр Платонович
066-039-95-20, 068-902-33-04 ДЗИС был этим стержнем,
стеной, отгораживающей всех
домочадцев от тягот жестокого мира. Он рано повзрослел
и встал на трудовую стезю, овладев любимой профессией, и
практически всю долгую производственную деятельность
работал на своем главном предприятии – Новоайдарской птикуплю
цефабрике. Сколько мы помним, он всегда жил своим любимым
делом, беспокоился о тех, кто трудился рядом, отвечал теплотой
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
и взаимностью на искренние чувства друзей.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
Но особой его любовью и приоритетом, конечно же, пользовалась семья. Александр Платонович был примерным и заботлиРемонт
услуги
вым семьянином, обожал свою жену, детей и внуков. Благодаря
изготовление,
упорному труду дедушки и главы семьи все его родные получили
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
трепетное ощущение родительского дома, очага, к которому моперетяжка,
Обслуживание. 099-336-87-79.
гут вернуться, что бы ни случилось в жизни. Но так уж судилось,
мягкой мебели что его земной путь завершен. Нам же остается светлая память и
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.
ощущение безвозвратной потери.
095-410-86-01, 067-640-64-14.
Мы благодарны всем тем, кто в минуты скорби выразил
свое
соболезнование по поводу кончины самого дорогого для
считать
нас
человека,
тем, кто вместе с нами разделил глубоКлассный руководитель и учащиеся 8 класса Гречишкинской
недействительным кую скорбь и всем
искренне
молился за упокой его Бессмертной
ООШ 1-3 ст. выражают искренние соболезнования одноклассниДуши. Теперь мы знаем, что память о любимом нами челоВтрачене
ПРИПИСНЕ
ПОку Грибчук Максиму в связи с преждевременной смертью папы
веке останется в сердцах не только родных и близких, но и
ГРИБЧУК Александра Владимировича. Разделяем твое горе. СВІДЧЕННЯ на ім’я ЛЄТУЧОГО в сердцах его искренних друзей.
Євгена Сергійовича, 27.01.2000 р. н.,
Скорбим вместе с тобой и твоей семьей.
вважати недійсним.
Семья Дзис.
Домінант, Ломан Браун, Леггорн, Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839

Доминику О’Брайену из Великобритании запрещено посещение казино всех стран мира.
Это не удивительно: Доминик
обладает феноменальной памятью, поэтому, запомнить
карты в колоде для него не
составляет труда. Для изучения нового языка О’ Брайену
достаточно 2-3 дней, в час он
запоминает около 300 новых
слов. В 1994 году он даже стал
чемпионом мира по памяти, запомнив 152 китайских слова
за 15 минут.
Другой англичанин Дэниел
Таммет после тяжелого припадка эпилепсии в детстве стал
в состоянии производить в уме сложнейшие
вычисления, оперируя
с числами, состоящими
из более чем ста знаков.
Американец
Ким
Пик, ставший прототипом героя фильма «Человек дождя», запоминал за несколько секунд
страницу текста, наизусть знал 12 тысяч ранее прочитанных книг,
помнил карты всех городов и автомагистралей
США, а также легко мог
сказать день недели для
любой даты в календаре
за последние 2000 лет.
Чемпион мира Александр Алехин помнил
все сыгранные им партии. А Фрэнк Джеймс
Маршалл, гроссмейстер
из США, в двадцатых
годах прошлого века
провел сеанс одновременной
игры на 155 досках. После этого шахматного марафона Маршалл смог точно восстановить
по памяти 153 партии.

Телефонные справочники –
это, конечно, удобно, но китайцу Гу Янлиню они совершенно
не нужны. Он и так помнит 15
000 номеров. Еще более впечатляет результат Паулы Прентис,
которая работает оператором
справочной службы на острове
Тасмания. Паула может вспомнить более 120 тысяч телефонных номеров, адресов и названий учреждений. Не менее
интересен тот факт, что школьный экзамен по математике
Паула Прентис провалила.
В 1934 году известная балерина Лина По (Горенштейн
Полина Михайловна, на фото)

потеряла зрение в результате осложнения после гриппа.
Балет пришлось оставить, но
талантливый человек талантлив во всем: Лина По решила

стать скульптором. За 14 лет
она создала более 100 скульптур
известных людей. Работала
она, естественно, по памяти.
Британец Бартоломью Паркер Биддер в тридцатых годах
девятнадцатого века работал в
страховой компании. Однажды
пожар уничтожил всю документацию компании. Но Биддер
спас своих коллег: за полгода
восстановил все документы
по памяти.
Современники
уверяли,
что великий философ Древней Греции Сократ знал всех
жителей Афин. А население
города в то время составляло
около 30 тыс. человек.
Итальянский ученый
Антонио
Мальябеки
помнил наизусть все
записи из своей библиотеки, которая состояла из 40 тыс. книг и
10 тыс. рукописей.
Жителя
Атланты
Джо Уокера называли
в свое время «Мистер
Бейсбольная Энциклопедия». Талантливый
бейсбольный
журналист хранил в памяти
тысячи результатов игр
за многие годы, помнил
биографии всех известных мастеров этой
игры.
Единственное,
что не мог делать Уокер
– это вести прямые
репортажи, в детстве
мальчик ослеп, но не
отказался от мечты
стать спортивным журналистом. Потеряв зрение,
Уокер мог рассчитывать только
на свою память.
i-fakt.ru

В Дании ни в коем случае
нельзя заводить машину, пока
вы не проверите свой транспорт
полностью. И под словом «полностью» датский закон подразумевает, что вы обязательно должны посмотреть под машину и
убедиться, что там нет спящего
ребенка.
В Таиланде сотрудники местной ДПС могут оштрафовать
за вождение без рубашки. Хамского голого тела тайский закон не терпит, будь то женщина
или мужчина.
Мексика — единственная страна, где включили функцию здравого смысла и запретили барышням краситься за рулем. А чтобы
им не было обидно, мужчинам
запретили бриться.
В США многие дорожные правила уже устарели, но все еще
действуют. Например, в штате
Пенсильвания водитель обязан
спрятать машину, если она испугает лошадь. А вот в штате Алабама
необычный закон кажется вполне
разумным. Водителям запрещено
садиться за руль босиком. Такое
правило придумали неспроста —
у них от этого один водитель чуть

не умер. Мужчина не мог вовремя
нажать педаль тормоза из-за того,
что она была слишком горячей.
В Алабаме запрещено водить
машину с закрытыми глазами.
На Филиппинах борются с
пробками как могут. Машины с
номерами, заканчивающимися на
цифры 1 и 2, не должны появляться на дорогах по понедельникам,
на 3 и 4 — по вторникам, 5 и 6 —
по средам, 7 и 8 — по четвергам,
а 9 и 0 — по пятницам. В выходные на дорогах можно появляться
всем. Ну и всё.
Во Франции, Финляндии и
Испании автолюбителям запрещено использовать такое чудо
техники, как радар-детектор. А
в Люксембурге, Бельгии и Швеции за страсть к таким гаджетам можно отсидеть реальный
тюремный срок (от трех месяцев
до восьми лет).
В Австрии есть очень сомнительный для водителей закон — в
стране официально запрещены
видеорегистраторы. Использование этих приборов считается
вмешательством в личную жизнь.
billionnews.ru

8

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 19

8 ТРАВНЯ

2020 р.

Дорогие ветераны,
солдатские вдовы, труженики тыла,
односельчане!
6 мая отпраздновала
свое 18-летие
Татьяна Викторовна
ЕВДОКИМОВА!
Моя сестренка дорогая, тебе я рада пожелать жить очень долго,
бед не зная, и никогда
не унывать!
Любить
самой
и
быть любимой, подобно звездочке сиять, всегда быть сказочно красивой,
по-детски искренне мечтать.
Не
огорчаться
понапрасну, уметь хорошее ценить. Я в День рожденья
твой желаю счастливой самой в мире быть!
С любовью – сестра Катя, а также Давид,
племянница Анечка, т. Валя и крестный.
Щиросердно вітаємо з ювілеєм
Любов Гордієвну ШАРУН!
Ми з ювілеєм тебе вітаєм! Щоб стільки ж раз
весна цвіла! Сьогодні щиро тобі бажаємо здоров’я,
щастя і тепла!
Щоб шлях твій був такий широкий, щоб мало
було перешкод, щоб ювілей справляла сотий!
Не знали б ти тяжких турбот!
Всі твої однокласники
1965 року випуску Штормівської школи.

С почтением, трепетом и уважением
поздравляю вас с Днем Победы!
Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право
на жизнь без ужаса войны, страха и боли.
Пусть ни одно поколение не узнает скорби,
утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную
радость в сердцах, объединяя души!
С. ШИПОВСКАЯ,
и. о. Райгородского сельского головы.

Шановні земляки!
Щиро вітаю вас з Днем Перемоги!
Бажаю наснаги, стійкості, сімейного благополуччя і тепла, міцного здоров’я, трудових досягнень.
Збережімо пам’ять про наших батьків,
дідусів і прадідів, які захистили нас від фашизму! Щасливого усім майбуття, веселого
дитячого сміху в оселях, сонця і миру на землі!
Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, голова первинної
ветеранської організації с. Олексіївка та
учасники читацького клубу «Іскра Пам’яті».

Дорогие земляки!
Районный краеведческий музей от всей души
поздравляет вас с 75-й годовщиной светлой Победы! Преклоняясь и чтя бессмертный подвиг наших
соотечественников, мы храним светлую память в
наших сердцах о погибших, и с душевным трепетом и теплотой чествуем наших дорогих ветеранов,
которые завоевали эту победу и принесли нам мир.
Ваш подвиг – это яркий урок мужества подрастающему поколению, а сила духа – пример для подражания. Мира вам и вашим домам! Крепкого здоровья
вам и вашим семьям, дорогие ветераны и земляки!
Душевного покоя и тепла, мирного неба над головой.
С Днем Победы!
Коллектив Новоайдарского
краеведческого музея.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Новоайдарщины!
Ответы на ключворд, опубликованный в № 18

12 травня відзначається
Всесвітній день медичної сестри
В історії цивілізації медицина має гарну і багату історію. Традиційно її визначають як покликання, як мистецтво, як служіння
людині в потребі. Медсестринство виникло з традиційних форм опіки і лікування. Таким чином, медсестринство розглядається як
гуманна і фундаментальна діяльність.
День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141
країни в професійну громадську організацію –
Міжнародну раду медичних сестер.
Вперше служба сестер милосердя була
організована під час Кримської війни англійкою
Флоренс Найтінгейл. Всесвітній день медичних сестер за рішенням Міжнародної організації
Червоного хреста відзначають саме в її честь,
в день її народження – 12 травня. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра – це
санітарка, яка виносить з поля бою поранених або
стоїть біля операційного столу.
Всесвітній день медичної сестри в Україні
відзначається з 1997 року за ініціативи Міністерства
охорони здоров’я та Асоціації медичних
сестер України.
Медик – одна з найгуманніших професій на землі,
але серед медиків найлюдяніша, найпочесніша та
подеколи найважча професія – медична сестра. У
всі часи медичні сестри є зосередженням милосердя, їх так і називають – сестри милосердя. І, мабуть, не випадково, що важка місія медичної сестри
здебільшого лягає на тендітні жіночі плечі. Бо саме
жіноче чутливе серце, добрі руки та велике терпіння
так необхідні у цій професії.
В КНП «Новоайдарська багатопрофільна
лікарня» працює 85 медичних сестер, які мають високій професіоналізм, самовідданість та
беруть активну участь у боротьбі з інфекційним
захворюванням (COVID-19).
Від усього серця вітаємо вас з професійним
святом – Днем медичної сестри!
З нагоди вашого професійного свята міжнародного дня медичної сестри - прийміть
щирі вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні
серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я
всіх людей! Зі святом!
Адміністрація КНП «Новоайдарська
багатопрофільна лікарня».

От имени общественной организации «Инвалидов ветеранов Чернобыля Новоайдарского района» от всей души поздравляю вас
с Днем Победы!
О той славной победе 1945 года есть песни, романы и фильмы, о ней рассказывалось
бесчисленное множество историй, но, конечно, они не могут полностью передать то, что
когда-то пережили наши дорогие ветераны…
Пусть небеса будут милостивы, и больше ни
один человек на земле не узнает такого! В
День Победы хочется пожелать вам многое,
но больше всего – мира и счастья, а также
крепкого здоровья и благополучия!
А. ОЧКУР, председатель
общественной организации
«Инвалидов - ветеранов Чернобыля
Новоайдарского района».
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