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Читателям «Вестника Новоайдар-
щины» сообщаем, что стоимость 
подписки на полгода составляет                      
200 гривень, на 1 месяц - 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!

 

 

Ця дата вибрана не випадко-
во: саме 14 березня 2014 року пря-
мо з Майдану перші добровольці 
відправилися на тренувальну базу     
в Нових Петрівцях, що під Києвом. 

Святкування розпочалось вже 
традиційним автопробігом, в яко-                                                                    
му взяли участь майже 200 добро-
вольців, ветеранів та учасників 
АТО/ООС. Автопробіг стартував 
від пам’ятного знаку Доброволь-
цям у м. Лисичанську та завер-
шився у м. Щастя, охопивши усі 
знакові місця, пов’язані із пам’яттю 
захисників України, що віддали жит-
тя за незалежність нашої держави                                                            
тут, на Луганщині.

Мітинг-реквієм відбувся біля 
Пам’ятного знаку загиблим воїнам 
АТО у Новоайдарі. З вітанням до 
присутніх звернулись Новоайдарсь-
кий селищний голова Ігор Шопін 
та командир взводу «Айдар» у 
2014 році Володимир Правенький. 
«Новоайдарці на власні очі мали 
можливість переконатись, як муж-
ньо добровольці захищали нашу 
з вами рідну Новоайдарщину», -                    
сказав Ігор Шопін.

У місті Щастя відбулися урочис-
ті заходи. Очільник Луганської 
області Сергій Гайдай долучив-
ся до урочистостей та разом з голо-
вою Щастинської РДА Тетяною Но-
виковою та головою Щастинської 
районної ради Оленою Коробкою 
вручив героям-землякам державні   
та обласні нагороди.

 За особисту мужність, виявлену 
у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, 
самовіддане служіння Українському 
народу орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня нагороджено Сергія Копи-
лова - добровольця окремого дивер-
сійно-розвідувального підрозділу 
«Патріот», Сергія Ткаченка - добро-
вольця батальйону територіальної 
оборони «Айдар» та Олександра 
Голубєва - добровольця батальйо-
ну територіальної оборони «Ай-
дар», знаком пошани «Захиснику                
Луганщини» - Сергія Скоробагатька. 

Вперше, починаючи з 2014 року, 
вшановано на державному рівні под-
виг добровольців.

Указом Президента України ор-
деном «За мужність» нагородже-
но 67 добробатівців, на жаль, 64 –                
посмертно.  

Почесними грамотами та Листа-
ми подяки разом із добровольця-
ми відзначені волонтери, які допо-
магали людям під час масштабних                 
пожеж на Луганщині.

«У важкий для країни час, коли 
армія не в змозі була протидіяти 
потужній збройній агресії, завдя-
ки вашій мужності вдалося не пу-
стити ворога до інших областей. 
А згодом – врятувати жителів та 

інфраструктуру десятків міст та сіл 
Луганщини і Донеччини, повернув-
ши їм мирне життя. Вірю в нашу 
перемогу! Як над зовнішнім воро-
гом, так і над внутрішніми ворога-
ми!» - звернувся до учасників заходу                                  
Сергій Гайдай.

Побратими, які приїхали у Щастя 
не тільки з усіх районів Луганщини, 
а й з різних областей України, вша-
нували  та пом’янули загиблих бійців 
АТО біля пам’ятного знаку та на  
місцевому кладовищі.

Вічна пам’ять загиблим. Здоров’я 
та благополуччя – живим!

 
14 березня Україна вшановує тих, хто першими за покликанням власних переконань встав на захист 

України. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності 
та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння 
дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників                                
добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
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Пожежі в побуті
Статистика свідчить, що однією з 

основних причин виникнення пожеж в 
побуті є неуважність людини: залишені 
під напругою праски або інші побуто-
ві електроприлади, кинуті недопалки, 
порушення техніки пожежної безпеки, 
використання вогню будь-якого типу 
(свічки, смолоскипи). До пожежі мо-
жуть привести дефекти електричних 
установок; недбале і невміле викори-
стання електроприладів; використання 
саморобних електрообігрівачів, само-
займання телевізора, перевантаження 
електромережі (включення багатьох 
приладів в одну розетку), невміло (не-
правильно) виконана електропроводка, 
використання саморобних запобіжників 
(«жучків»). Необхідно дотримуватись 
правил експлуатації газової плити. У разі 
витоку газу потрібно терміново провіт-
рити приміщення. У багатоповерхових 
будинках найуразливішим місцем є під-
вали. Мешканці встановлюють залізні 
двері, металеві грати на вікна, прагнучи 
зберегти своє майно, але байдуже про-
ходять мимо відкритих підвалів, вважа-
ючи, що це не їх територія. Але пожежа 
в підвалі дуже небезпечна, оскільки дим 
із підвалу за лічені хвилини може підій-
матися у квартири та життя мешканців                         
опиняється в небезпеці.

На жаль, третина загиблих на поже-
жах людей – діти та люди похилого віку. 
Потрапивши в біду, вони не завжди мо-
жуть допомогти собі самі і стають жер-

твами. Тут можна сказати тільки одне: 
бережіть дітей та людей похилого віку! 
Піклуйтеся про них, прагніть зробити їх 
побут максимально безпечним.

Пам’ятайте, у житлових будинках 
забороняється:

- влаштовувати на сходових кліт-
ках і в коридорах комори, а також збе-
рігати під маршами і на майданчиках 
сходів будь-які речі, дитячі коляски, 
санчата, велосипеди, меблі, матеріали                                    
тощо;

- зберігати легкозаймисті, горючі 
рідини, вогненебезпечні матеріали та 
речовини в підвалах, коридорах, схо-
дових клітках, на горищах, балконах,              
лоджіях;

- застосовувати легкозаймис-
ті рідини для прання одягу і миття                                      
підлоги;

- залишати увімкненими або під на-
пругою, телевізори, радіоприймачі, 
магнітофони та інші побутові прилади,   
йдучи з квартир;

- користуватися електропроводкою з 
пошкодженою ізоляцією;

- застосовувати для захисту елек-
тромереж замість автоматичних за-
побіжників і плавких вставок за-
хист саморобного виготовлення                                                             
(«жучки»);

- підвішувати абажури і люстри 
на електричних дротах, обгорта-
ти електролампочки папером або                                             
тканиною.

Якщо сталася пожежа,                                   
телефонуйте за номером 101.

Тепер за водіння в нетверезому 
вигляді передбачено штраф у 17000 грн 
і позбавлення права керування на рік. 
За повтор порушення протягом року 
штраф складе 34000, а права керуван-
ня позбавлять на три роки. Третє по-
рушення за рік коштуватиме водієві 
51000 грн, його також позбавлять пра-
ва керування на 10 років і конфіскують                                                 
автомобіль.

Також законом підвищуються 
штрафи: за перевищення швидкості: 
до 340 грн (перевищення на 20-50 км/
год) і до 1700 грн (більш ніж на 50 км/
год); за втечу з місця ДТП: до 3400 грн; 
за відмову проходити тест на наявність 
у крові алкоголю або наркотичних ре-
човин: 17000 грн; за порушення правил 
користування ременями безпеки і мо-
тошоломами: до 510 грн; за відсутність 

під час водіння водійського посвідчення: 
425 грн, а за відсутність посвідчення 
водія як такого: 3400 грн; за водіння в 
період, коли водій позбавлений права ке-
рування: 20400 грн; за перехід дороги в 
невстановленому місці (для пішоходів і 
велосипедистів): 255 грн.

Документ дозволяє поліцейським 
використовувати відеозапис. Такі 
матеріали обов'язково повинні вноси-
тися в протокол про адміністративне                           
правопорушення.

Закон дозволяє поліцейським зупи-
няти транспорт для огляду водіїв для 
перевірки на вживання алкоголю або 
засобів, що знижують увагу та швидкість 
реакції на дорозі.

ua-news.liga.net

 

Президент України Володимир Зе-
ленський підписав закон № 1231-IX 
про посилення відповідальності за   
порушення правил дорожнього руху. 

«Это результат многолетней работы 
большого коллектива ученых из разных 
научных учреждений, прежде всего, 
Института зоологии им. И. И. Шмаль-
гаузена НАН Украины», — говорится                 
в сообщении.

По информации ведомства, обнов-
ленный перечень включает 687 видов 
животных. Для сравнения, в третье из-
дание Красной книги Украины 2009 года    
было занесено 543 вида животных.

Теперь же список пополнен 171 

новым видом животных: 3 видами 
кольчатых червей; 36 моллюсками;                                  
112 членистоногими; 17 хордовыми.

Среди новых животных: рак толсто-
палый, водомерка наяда, коконопряд 
золотистый, веретенник большой, три-
тон гребенчатый, ящерица Линдголь-
ма, бычок Штейница, речной угорь,               
обыкновенный подуст, суслик малый.

В зависимости от состояния видов и 
степени угрозы их исчезновения, виды 
распределены по категориям: недоста-
точно известны (28 видов); исчезающие 
(162); уязвимые (277); редкие (201);      
исчезнувшие (8); неоцененные (11).

Таким образом в список новой редак-
ции Красной книги войдут 687 живот-
ных. Это означает, что для этих видов 
будут использоваться усиленные меры 
для их сохранения и охраны.

yaizakon.com.ua

 
Минюст утвердил новый перечень 

видов животных, которых занесут в 
четвертую редакцию Красной книги 
Украины.

Під час визначення кількості окруж-
них прокуратур та їх територіального 
розташування у межах області в пер-
шу чергу враховувалися результа-
ти діяльності органів прокуратури з 
реалізації передбачених законодавством 
функцій і повноважень, у тому числі, 
безпосередній зв’язок із судовою систе-
мою та ефективна взаємодія з іншими 
правоохоронними органами, обсяг на-
вантаження на прокурорів, кількість на-

селення адміністративно-територіальних 
одиниць.

Наказом очільника обласної про-
куратури керівником Лисичанської 
окружної прокуратури призначено 
Олександра Онуфрієнка, керівником 
Щастинської окружної прокуратури – 
Віктора Бутенка, керівником Сватівської 
окружної прокуратури – Павла                                                          
Якушенка.

Прокурор області Микола Прибіга 
привітав новопризначених керівників 
та закликав до конструктивної ро-
боти з правоохоронними органами, 
місцевою владою та громадськістю 
задля забезпечення дієвої боротьби зі 
злочинними проявами на визначених                                
територіях.

«Важливо якісно організувати ро-
боту на місцях. Законність в містах та 
районах – це першооснова діяльності 
органів прокуратури Луганщини. 
Суспільство оцінюватиме нашу ро-
боту виключно за її результатами. 
Сподіваюся, що робота окружних про-
куратур буде ефективною, а люди їй 
довірятимуть», – наголосив керівник                                                                             
обласної прокуратури.

lug.gp.gov.ua

З 15 березня на Луганщині розпо-
чали свою роботу 5 окружних про-
куратур. В оновлених відомствах 
працюватимуть прокурори місце-
вих прокуратур, які пройшли                                             
атестацію. 

Крім того, згідно з переліком та 
територіальною юрисдикцією окруж-
них прокуратур, визначених наказом 
Генерального прокурора, 4 окружні 
прокуратури в системі органів проку-
ратури Луганської області наразі пе-
ребувають на тимчасово окупованій 
території.

Новоайдарським відділом Сєвєро-
донецької місцевої прокуратури 
Луганської області спрямовано до суду 
обвинувальний акт стосовно директо-
ра приватного підприємства за фактом 
заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем, вчиненому 
за попередньою змовою групою осіб           
(ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, протягом лип-
ня-серпня 2017 року директор одного з 
приватних підприємств у змові з іншими 
особами, маючи умисел, спрямований 
на заволодіння коштами державного 
бюджету, на виконання укладеного з ко-
мунальною установою договору з прове-
дення капітального ремонту будівель по 
факту виконання ремонтних робіт внес-
ли до офіційних документів наряду з ви-
конаними роботами завідомо неправдиві 
відомості, умисно включивши робо-
ти, які фактично не проводились. В 
результаті порушення будівельних норм 

та правил, вартість фактично виконаних 
робіт була завищена на суму близько   
150 тисяч гривень. 

У подальшому на підставі звітних 
документів із завідомо неправдиви-
ми відомостями на розрахунковий 
рахунок приватного підприємства 
було перераховано бюджетні кошти, 
внаслідок чого завдано збитки бюджету                                               
на вказану суму. 

Нагадуємо, що, відповідно до 
ст. 62 Конституції України, особа 
вважається невинуватою у вчиненні 
злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вина 
не буде доведена в законному порядку 
і встановлена обвинувальним вироком                                                                             
суду.

О. КІБА, прокурор
Новоайдарського відділу

Сєвєродонецької
місцевої прокуратури.
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Голова Представництва ЮНІСЕФ в 
Україні Лотта Сільвандер запевнила, 
що ЮНІСЕФ продовжуватиме спів-          
працю у сфері освіти, також буде при-
ділятися більше уваги допомозі, пов’я-
заній з подоланням наслідків пандемії 
COVID-19. У різні заклади медичної 
допомоги вже передано 50 кисневих кон-
центраторів, очікується постачання ще 
200 концентраторів, частина з них буде                              
передана до Луганської області.

Також обговорено військову при-
сутність поблизу навчальних закладів 
області, що може бути небезпечним 
для дітей. Стосовно цього питання 
Сергій Гайдай повідомив, що там, де 
пройшло розведення – військових не-
має. Щодо військових, які розташовані 
глибше, то маємо приклади співпра-
ці: вони допомагали людям навіть при                                                 
масштабних пожежах у 2020 році.

Лотта Сільвандер зауважила, що 
ЮНІСЕФ планує виділити щонай-
менше 55 мільйонів гривень Луган-
ській області цього року на пробле-
ми водопостачання та гігієни, а також                                                   

можливе додаткове фінансування.
Керівник офісів ЮНІСЕФ на сході 

України Раміз Бехбудов розповів, що за 
їх підтримки на сході України розпочато 
ремонт соціальних об’єктів, на що виді-
лено 64 мільйони гривень. Він подяку-
вав керівництву облдержадміністрації           
за підтримку.

 Після зустрічі представників з очіль-
ником області гості завітали до НВК 
Муратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ. 
Під час візиту були порушені питання, 
пов'язані із захистом прав дітей, зокрема, 
доступом до освіти, питної води, наслід-
ків осінніх пожеж та соціальних послуг 
під час пандемії COVID-19. 

Пані Лотта подарувала в дитячий 
садок чудовий набір для дитячої твор-
чості, іграшки, а для учнів - інформа-
ційно-ігрові набори з питань профі-
лактики коронавірусу. Гості здійснили 
екскурсію по школі і висловили задо-
волення станом навчального закладу і 
подякували колективу за роботу в таких                                         
непростих умовах.

За матеріалами loga.gov.ua

11 березня відбулася зустріч голови Луганської обласної державної адміністрації – 
керівника ОВЦА Сергія Гайдая з представниками ЮНІСЕФ в Україні.

Першими об’єктами, які в рамках по-
їздки відвідав Олексій Чернишов, стали 
Луганський обласний ліцей-інтернат з по-
силеною військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус імені героїв Молодої 
гвардії» у Кремінній, а також Рубіжанська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8. 

Олексій Чернишов оглянув новий 
КПВВ «Щастя». Зокрема, він ознайо-
мився з роботою відділення «Ощадбан-
ку», пошти та ЦНАП, який надає 88                                            
адміністративних послуг.

Міністр відзначив сучасні сервіси та на-
голосив на стратегічній важливості роботи 
КПВВ «Щастя», через який можливо нала-
годити транспортне сполучення з тимча-
сово непідконтрольною частиною Луган-
ської області, тим більше, що тут створена 
окрема смуга для гуманітарних вантажів.  

У ЦНАПі він перевірив, як працює елек-
тронна черга на реєстрацію нерухомості.

«Клієнт № 3, підійдіть до оператора      
№ 2», – запросили високопосадовця, коли 
підійшов час.

До речі, наразі ЦНАП надає послуги 
жителям Щастинської громади – щоденно 
його відвідують близько 50 людей. А з мо-
менту відкриття послугами скористалися 
вже понад 2000 осіб. За словами співро-
бітників ЦНАПу, вони готові до наванта-

жень при повноцінній роботі КПВВ, який 
щоденно перетинатимуть 15000 в обох         
напрямах.

Спілкуючись із персоналом Центру 
надання адміністративних послуг, Мі-
ністр розвитку громад та територій також 
поцікавився – чи може він, до прикладу,           
отримати наразі паспорт у цьому ЦНАПі.

Загалом тут працюють дві станції для 
видачі паспортів – громадянина України у 
формі ID-картки та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон.

Проте, через питання перереєстрації, 
пов’язані зі зміною адміністративно-тери-
торіального устрою, ці послуги тимчасово 
не надаються.

Олексій Чернишов доручив прискорити 
ці процеси та зауважив: «Оскільки станції 
видачі паспортів розташовані на другому 
поверсі ЦНАПу, то необхідно враховувати 
потреби людей з інвалідністю. Тобто, вста-
новити підйомки або опрацювати інший 
варіант поліпшення доступності».

Крім того, міністр доручив голові вій-
ськово-цивільної адміністрації міста Ща-
стя Олександру Дунцю виконати за дер-
жавні кошти термомодернізацію будинків, 
що розташовані поблизу КПВВ, а також 
облаштувати прилеглу територію.

За матеріалами loga.gov.ua

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов                       
15 березня з робочою поїздкою перебував в Луганській області.

13 березня 2021 року в парку «Сосно-
вий» с. Новоайдар відбулося народне 
гуляння «Масляна прийшла!», яке зі-
брало чимало поціновувачів народних            
традицій та бажаючих повеселитися.

Святкова програма була насиченою 
та різноманітною, кожен  міг знайти 
щось цікавеньке саме для себе. Привітав 
гостей та учасників святкового дійства 
Новоайдарський селищний голова Ігор 
Шопін, побажавши весняного настрою, 
чудових вражень та яскравих емоцій. 

А на святкуванні їх було де взяти! 
Запам’ятались глядачам театралізо-
ване дійство зустрічі Зими та Весни, 
Масляна із  млинцями та смаколиками, 
веселі ігри та конкурси, забави, розі-
граші, традиційний  Масляний стовп з 
подарунками, веселі пісні, гумор і тан-
ці. Приваблювала гостей свята гарно 
оформлена фотозона, де всі бажаючі 
могли зробити фото на довгу пам'ять. 
Вдосталь повеселившись, почастувавши 
смачними млинцями, наприкінці захо-
ду і дорослі, і діти створили  святковий 
хоровод навколо красуні-Масляної. Аж 
після цього відбулось спалення опуда-
ла як символ прощання із зимою та ві-
тання весни, щоб вона якомога швидше 
вступила в свої права. Закінчилося свято 
словами: «Масниця, прощавай! А на той                                                      
рік знову приїжджай!» 

Також святкові гуляння на Масляну 
відбулись в Райгородці, Царівці, Бахму-
тівці та інших населених пунктах нашо-
го району, принісши з собою і справді 
гарний, по-весняному теплий, настрій. 
Всі, хто брав участь в організації та про-
веденні святкування, зробили все просто 
відмінно й створили чудову атмосферу 
справжньої Масляної.
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Ні в кого не було сумнівів, 
що чемпіонат пройде на най-
вищому рівні, стане справжнім 
святом для всіх його учасників, 
в значній мірі сприятиме зрос-
танню спортивної майстерності 
дітей, подальшій пропаганді не 
тільки волейболу, а й спорту за-
галом! Такі зустрічі є доброю 
традицією. Тож учасники зма-
гань отримали чесну та безком-
промісну боротьбу, нові спор-
тивні досягнення та  найкращі 
враження від гри.

Суперниками новоайдар-
ських дівчат стали команди 
Старобільська, Новопскова та 
Мілового. Так, команди сильні, 
але й наші дівчата не звикли 
пасти задніх. За традицією, най-
молодші представниці гравчинь 
на спортивному майданчику 
ладні були продемонструвати 
свої найсильніші сторони та 
досягти бажаного результату. 
І, безперечно, їм це вдалося                                       
на всі 100 %.

Як зауважує тренер команди 
Олександр Єгорович Каркачов, 
дівчата вірять в себе. Так, саме 
вірити в себе та не здаватися 
за жодних обставин, завжди 
йти до перемоги, вірити в свою             
команду, свої сили до остан-
нього, окрім майстерної гри, 
навчає юних волейболісток їх-
ній талановитий тренер. Що 
вони й зробили, проявивши свої 
найкращі бійцівські та вольові 
якості. Та ще й як майстерно! 
Сказати нічого, гра була сповне-
на драматизмом, емоції просто             
зашкалювали!

Юні волейболістки грали 
впевнено, сильно, вони сміливо 
йшли до перемоги. Суперники 
з Мілового та Новопскова не 
змогли встояти під активним 
напором наших дівчат. Емоції 
на змаганнях просто зашкалю-
вали, адже гра була просто ви-
буховою! Перемоги над цими 

двома командами були набагато 
легшими, ніж над старобільчан-
ками. Загартовані першою бит-
вою, новоайдарські «зірочки» 
побороли суперників граючи. І 
заслужено отримали таку доро-
гу, таку очікувану та омріяну зо-
лоту перемогу, по праву ставши 
чемпіонами Луганської області!

Звичайно, було б несправед-
ливо залишити наших героїнь 
в тіні, не назвавши їхні імена. 
Тож, давайте ближче познайо-
мимось з дівчатами, гра яких 
нікого не залишила байдужими. 
Це талановита та дуже сильна 
волейболістка  Марія Харчен-
ко, яка беззаперечно має лі-
дерські якості та вміє повести 
команду за собою. Зі своїми 
функціями просто «на відмін-
но» впорались гідні та завзяті 
волейболістки Марія Іванова, 
Анастасія Фісанова, Анаста-
сія Лянна, Кристина Фісанова, 
Даша Гузева, Анна Фісанова, 
Кристина Курилова.  Кожна 
учасниця команди зробила все 

можливе для того, щоб досягти 
спільного результату – перемог-
ти. Вони довели: навіть сильний 
суперник їм «по зубах», бо віра 
в себе, дружба та майстерність                                            
допоможуть подолати все!

Тож перше місце та титул 
чемпіонів області наші дівчатка 
точно заслужили. Друге місце 
в цих змаганнях виборола ко-
манда Старобільської ДЮСШ, 
трете місце посіла команда           
Міловської ДЮСШ.

Вітаємо наших дітей з та-
кими високими досягнення-
ми. Ми пишаємось вами, ді-
вчата! Успіхів вам та нових 
перемог! Впевнені, їх ще буде                                  
чимало!

Окремі слова подяки - тре-
неру О. Є. Каркачову за  сум-
лінну та натхненну роботу з 
юними спортсменами, за при-
щеплення любові до здорового 
способу життя, за перемож-
ний дух, якому не зраджують                    
спортсмени.

М. ТИХОНОВА.

У змаганнях взяли  участь сім 
команд у двох вікових групах.

В результаті наполегли-
вої боротьби призові місця                  
здобули:

2006-2007 р. н.:
- І місце - ДЮСШ Ново-

айдарської селищної ради                         
команда 1;

- ІІ місце - ДЮСШ Ново-
айдарської селищної ради                        
команда 2;

- ІІІ місце - ДЮСШ смт. Ста-
ниці-Луганської;

- ІV місце - с. Смолянинове.
2008-2010 р. н.:
- І місце - ДЮСШ Новоай-

дарської селищної ради;

- ІІ місце - ДЮСШ смт. Ста-
ниці-Луганської;

- ІІІ місце - с. Смолянинове.
Вітаємо учасниць змагань з 

чудовою грою та перемогами!

За інформацією директора 
ДЮСШ Новоайдарської

селищної ради О. БОНДАРЯ.

Нещодавно в м. Старобільськ відбувся чемпіонат Луганської області з волейболу серед дівчат 
2008 року народження. В змаганнях взяли участь 4 команди області. Відразу повідомляємо чу-
дову новину: нашим «зірочкам» волейболу вдалося повторити попередній успіх своїх «колег» – 
дівчат старшої вікової категорії – та стати чемпіонками області в своїй групі!

6 березня 2021 року в спортивній залі ДЮСШ було проведено відкриту першість ДЮСШ 
Новоайдарської селищної ради з волейболу серед дівчат 2006-2007, 2008-2010 р. н., присвячену 
Міжнародному жіночому дню.

Перша наша зустріч від-
булась у 1970 році, коли я ще 
тільки починала працювати у 
Новоайдарському районі і вчила 
дітлахів у Маловенделевській 
школі. Пам’ятаю, це були ра-
йонні збори вчителів Новоай-
дарщини, і серед багатьох колег 
молода вчителька запала мені 
в душу своїми новаторськими 
ідеями, глибокими педагогіч-
ними думками, яскравими ви-
словами щодо діточок. Відчува-
лось, що вона не тільки володіє 
теоретичними знаннями, але й 
знаходиться у постійному по-
шуку, безперервно оновлює                 
свій професійний багаж.

Пройшло небагато часу, і 
я  прийшла працювати у Но-
воайдарську середню школу, 
де в особі Раїси Никифорівни 
знайшла вірну подругу і тала-
новиту колегу. Так вже буває, 
що жіноча дружба вимагає  і 
чутливішого ставлення до своїх 

друзів, і більш активної позиції 
щодо самого себе. Бо вона, як 
ковток свіжої холодної води у 
липневу спеку, але з тією різни-
цею, що ти не знаєш, коли сам 
будеш вгамовувати свою спрагу, 
а коли маєш стати отим дже-
рельцем, до якого прихилиться 
твій друг. Ми стали подругами, і 
від цієї дружби і співпраці обом                                                
було приємно і комфортно.

Не дивлячись на те, що я за 
роками була значно попереду 
своєї улюблениці, все ж кажу, 
що відчувала себе з подругою 
якось дуже просто. З нею, як з 
рідною людиною, можна було і 
поспілкуватись, і порадитись, і 
«пошушукатись» щодо якихось 
там дрібненьких проблем.

У ті роки, коли я прийшла 
до Новоайдарської школи, це 
був російськомовний учбовий 
заклад і пристосовуватись до 
незвичної для мене мови було 
досить важко. Але я мала по-
другу, яка кожної миті була го-
това підставити мені своє плече, 
дати пораду, допомогти знайти 
вихід із будь-якої надзвичайної 
ситуації. 

Та крім всього цього Гос-
подь нагородив мене прияте-
люванням з людиною надзви-
чайних здібностей і якостей. 
Ви тільки уявіть собі, якою 

була моя подруга, що захоплю-
валась не тільки педагогікою, 
але й спортом та ще й відігра-
вала велику роль у суспільному                      
житті селища. 

Якось біжу, бачу Раїса                 
у спортивному костюмі.

- Ти з якого переляку так 
вдяглась?

- Та от, біжу на спортив-
ну секцію. Щоб дітям бути 
прикладом, треба самій бути, 
як то кажуть, «не на словах,                             
а на ділі». 

Навіть у похилому віці не 
покидала вона спортивного 
майданчика і тричі на тиждень 
зустрічалась зі своїми одно-
думцями на тренуванні. Що-
року з діточками ходила вона 
у подорожі по рідному краю. 
Водила своїх улюбленців і до 
Баранячих Лобів, і до Наход-
кінського лісу, і до річки Ай-
дар, яку любила і любить усією                                 
своєю душею.

Окрема розповідь про діяль-
ність Раїси Никифорівни у ра-
йонній жіночій раді. Вона му-
дра людина, що завжди могла 
дати пораду будь-кому. Бувало, 
ти вже в розпачі і не знаєш, що 
робити, то ж на поміч завжди 
приходить подруга. А трапля-
лось і таке: побачить у мага-
зині цікаву книгу та й купує                                         
два екземпляри:

- Бери, тобі знадобиться.
Такою ж вона була і для ін-

ших. У той час на плечах жіно-
чих рад було проведення  різ-
номанітних свят, організація 
роботи творчих гуртків. Це за-
раз все у минулому, а тоді життя 
біля громадських організацій 
вирувало. Запитаєте – чому? 
А, мабуть, тому, що небайду-
жі люди, такі, як моя подруга, 
бралися за справу, за яку боліла      
їх душа і тріпотіло серце.

Отак і йшли ми разом по 
життю. Не помітили, як наступ-
ний ювілей прийшов на поріг. 
Тож хотілося б побажати здо-
ров’я та щастя ювілярці, довгих 
їй років життя на радість родині 
та друзям! Шановна Раїсо Ни-
кифорівно, нехай твій життєвий 
шлях буде довгим і світлим!             
Щасливої тобі долі!

Л. ДЕНИСЕНКО, подруга.

Я ніколи не чула такого вислову, як «дружба з  першого по-
гляду». Частіше так висловлюються  у відношенні до коханої 
людини, а от  стосовно друзів є інші вислови. Та все одно я 
з упевненістю можу сказати, що з першої зустрічі з Раїсою 
Никифорівною Пекалєвою я одразу пройнялась до неї якимось 
незвичайним почуттям довіри та авторитету.
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Опять мгновения уходят,
Как родниковая слеза.
С ума меня сегодня сводят
Твои прекрасные глаза.
И голос твой, твои слова,
Что западают в сердце страстно,
Во мне живут не день, не два,
Они и сладки, и опасны.
Во мне твой голос, милый взгляд
И ничего не нужно боле.
Люблю! Люблю!!
Люблю до боли!!!
Люблю – и нет пути назад.
******
Ах, акация, белая-белая,
Кудри вроссыпь до самой земли.
Ничего я с собой не поделаю,
Вы с ума меня, кудри, свели.
И в кипеньи страстей неприкаянных,
Ощущая греховности жуть,
Я готов навсегда, не нечаянно
Рядом с Вами гореть и тонуть.
Ах, акация, белая – белая!
Дай мне сил для огромной любви.
Что б ни пела ты, чтобы ни делала,
Заклинаю – благослови!
******
Сегодня дождь опять навеял скуку

(Жене моей, Светлане)

Сегодня дождь опять навеял скуку
И застучался по душе слезой.
Как будто  знает цену он разлуке,
Как будто он в союзниках со мной.
Я вытираю мокрые ресницы
И, обнажая чувства на  ветру,
Не напишу тебе, что мне не спится
И не скажу, что без тебя умру.
Мне кажется,
что дождь во всей Вселенной
Пузырится под грязным сапогом, 
А ты с дочуркой, вот сейчас, наверное,
Пьешь чай с еще горячим пирогом.
Здесь шпалы гнутся, рельсы выгибая, 
А мат – простой мужицкий разговор.
И ты прости заранее, родная,
 За мой, ненормативный лексикон.
Там – гром гремит,
здесь – нервы на пределе
И бригадир тебе сейчас и царь, и бог.
Но лишь сейчас я понял, в самом деле, 
Что без тебя все б выдержать не смог.
Я не замечу, что все небо в тучах.
И что промок мой свитер под плащом.
Я просто знаю –
ты мой светлый лучик
Омытый обжигающим дождем.
******
Приходят мамы тихо в снах
Поправят, молча, одеяло,
Вихров, коснутся, как бывало,
С улыбкой нежной на устах.
Подарят лучезарный свет.
И станет на душе спокойно,
Как будто щит над ней какой-то, 
которого надежней нет.
Щемяще-трепетный рассвет
Вдруг покаяньем нас встревожит,
Но удержать во снах не сможет.
Проснемся мы...
А мамы нет.

******
Вертикаль

Ребятам из бригады Володи Козубивского

На вертикаль идут отчаянные парни,
На вертикали все сложнее, чем внизу.
Мы мозоли об арматуру разрывали,
Но только ветер выдувал из нас слезу.
А ну, дружище, пот сотри рукой усталой
Вниз не смотри, всего 17-й этаж.
Куда судьба нас только не бросала.
На вертикаль с тобой идем,
как на вираж.
А ветер злей. Обледенели стропы.
Я Игорьку кричу:
«Пора бетон принять!!!»
И это вам не по асфальту топать,
Не в кабаках поллитру распивать.
А ну, дружище, пот сотри рукой усталой.
Нам 19-й маячит, как мираж.
Мы вверх идем, мы ближе к Богу стали.
На вертикаль с тобой идем,
как на вираж.
Внизу остались мелкие обиды,
А здесь вибратор гасит ветра шум.
Мы на стене
с судьбой устроили корриду,
Но я аплодисментов не прошу.
А ну, дружище, пот сотри рукой усталой.
На 21-й мы идем! На абор-р-рдаж!!!
Куда судьба нас только не бросала,
На вертикаль с тобой идем,
как на вираж.

В. МАРТЫНОВ.

Наступило разочарованье,
Ветер клонит облака к земле,
Вот. И жизнь осталась без названья,
Вот. И свет запутался во мгле.
Молча сеет, молча убирает
Солнце тени, красный богатырь,
Нас неведомо куда бросает
И ведет небесный поводырь.
На дороги льет глухая осень,
Птицы – только черные кружат,
Звезд не видно в этом стоне позднем,
Разбросала листья всюду ржа.
Как принять неуловимый облик,
Этой нескончаемой поры,
Как услышать хризантемы тонкий
Запах предзаснеженной игры.
Только сердце, жадное до счастья,
Не желает ничего понять,
Я держу в руках твое запястье,
И не в силах осени унять.
******
На арабском иль кабильском
иль французском языках
Нам берберы-финикийцы
написали на камнях,
Магрибинские поэты
научили рифме нас,
Хризалиды из Тахерта
на крылатых скакунах!
Мирроздания картины
воспеваем мы теперь,
Пустоты, и перекидываем
мостики над ней,
Рассылаем по Вселенной
на хвостах ночных комет,
О любви неразделённой
за поэмой шлём сонет...
Из пророческих сказаний,
из легенд, из облаков,
Из духовных путешествий,
мы рифмуем мир богов.

В тайнах исповеди жаждем,
как от точки отправной,
Отыскать огонь небесный
под вуалью, паранджой...
В бесконечности, мечтаем,
может встретятся сердца
И в созвездиях туманных
обретут черты Творца...
И тогда сказать с надеждой
в так любимые глаза,
Как из пламени желаний сердца
капает бальзам.
В дар принять слова от неба,
рифму редкую найти,
И вдохнуть в них жизнь и душу -
к вечности на полпути.
И на солнечных просторах
разнотравья и чудес
Отзовётся дальним эхом
безнадёжности оркестр.

И. СНАГОВСКИЙ.
Сюжет для романа

Кошка пушистая с бантиком красным
Песни поет в вазе розам прекрасным.
Книга открытая. Кто же читатель?
Барышня Лиза и ветер-приятель.
Платье в оборках и нежных воланах.
Как романтичен сюжет в том романе!
Граф  молодой украшает страницы.
Любит, страдает и пишет там письма.
Барышня Лиза роман все читает.
Сашу влюбленного не замечает.
Смотрит он нежно на Лизу-соседку.
Очень мечтает о встрече в беседке.
Саша готов защитить и сразиться!
Барышня Лиза листает страницы.
******

Замок ночи

Есть в сказке ночи чудо-замок.
Там звездочки пылают.
Есть Звездочет и снов всех Дама
Там бархат ночи вышивают.
Гипюр ночной, как паутинку,
Плела загадочная Дева
И нежно в дивную корзинку
Носила звездочки и пела.
А рыцарь в образе печальном
Бродил, и с грустью были очи.
Мечтал он встретиться случайно
С той девушкой из Замка Ночи.

В. СУВОРОВА, Новоайдар.

Осінь – благодатна пора,
Напузикалися хмурі погріба,
А в хлівах добра того, добра,
Перечислить –
розболиться голова.
Щоб нічого не пропало,
Все зготовлене упрок.
Огірки і помідори виглядали із бочок.
І винця бандюга під реднину
У хазяїна припрятана була.
У кущі під виноградом.
А чи просто так чи для світового дня
Все потрібно заготовить,
Все стягти собі у двір.
Бо зима, вона не спросить.
Ти мені, мій друг, повір.
Тепло в хаті, повен закром,
Жінка хвацько метушить.
Булькає у печі м’ясце,
Тож і можна добре жить.

Свіжий хлібець, кусок сала
Часнику зубець,
Хто пахав до поту – той і молодець!
******
Глаза у нас такие разные,
Горячих слез порой полны.
Но есть глаза, что светят радостью,
Моменты в жизни очень нам важны.
Невеста, свадьба – она плачет?
И мать, слезинку уронив, 
Смахнет ладошкой, как росинку,
За дочь судьбу благодарив.
Теряем близких – тоже плачем.
И сердце рвется и болит.
Мы знаем, что же это значит.
Никто не знал, что горе прилетит.
Глаза у нас такие разные.
По цвету делятся они.
А роль одна – все в ими жизни видеть,
Слезой хрустальной все переносить.
Недаром говорят: и в радости, и в горе.
Ведь жизнь прожить – не поле перейти. 
А жизнь, она бурлит, как море,
По ней, чтоб жить, нужно грести.
******
Кудлатий соняшник втомився,
Жара стоїть – не продихнеш.
Ох, діти, діти, діти Сонця,
То що посієш, те й пожнеш.
У них з насіння конопушки,
Чуби козачі золоті.
Соняшничата – діти Сонця – 
Аж тенькає у голові.
Цілують бджілки їхні личка,
Духмяно пахне з них медком.
Недавно жовта кучерява шапка (квітка)
Зробилась чорним бугорком.
Що сталось? Просто вже дозріла.
Уже й насіння цокотить.
Моїй рідні уже у хаті
Полускать це насіннячко кортить.
Удар – і сипляться горіхи
Та прямо у сімейну сковороду.
Хвилинок пять, і я гарячі
Тепер у хату понесу.
******
Заглядає гілка бузу у віконце,
Ранній ранок, сходить сонце.
А роси на листі, ой, роси,
Хоч собі напитись попроси.
Павутину заплітає в косу
Павучок малесенький прудкий,
В’яже все свої мережки та торочки.
Дмухне вітерець легкий,
Затрясе кудласті хрестоцвіти,
Зацілує і обіймами скрутить,
Обіб’є росу, щоби напитись.
Може, й легше в світі буде жить.
Аромат терпкий запалить душу.
Цвіт бузковий на коліна покладу,
Сцілувати я кохану хочу,
Рідну любу жіночку свою.
Тож зроблю приємне зразу зранку.
Гілку мокру на росі зломлю,
Букет поставлю своїй милій.
Бо я її по-справжньому люблю. 

І. МАРТОВИЦЬКА, с. Колядівка.

Встречаем весну

Над зрелой пахотой марево струится,
Теплыми лучами к нам весна струится,
Тонкие росточки оживают вдруг,
Просыпаясь дружно зеленью вокруг.
Оживает поле, оживает лес,
Осыпает улицу трелями скворец,
Обновляя землю, души и сердца,
С  песнями, с цветами к нам идет весна.
Коврами из цветов землю украшает,
Матушка-природа красотой сверкает.
В поле с бороною нас весна зовет,
Нас земля-кормилица –
хлеборобов ждет.
Чтоб ее пригладили,
От сна растормошили,
Чтоб ее засеяли,
С урожаем были.
Солнце и весна росту всем дают,
Хлопоты весенние чередой идут,
Нарядными невестами яблони цветут,
Зрелым урожаем летом к нам придут.

А. ПОДРОЙКО, Новоайдар.

21 березня за ініціативою ЮНЕСКО 
святкують Всесвітній день поезії.

Це свято відзначається з 1999 року. 
Рішення про встановлення даного свя-
та було прийнято в зв'язку з тим, 
що поезія може допомогти людині 
розгадати найскладніші питання. 
Перший Всесвітній день поезії свят-
кувався у Парижі, де знаходиться  
штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Поезія, - говориться в рішенні 
ЮНЕСКО, - може стати відповіддю 
на найгостріші і найглибші духовні пи-
тання сучасної людини, але для цього 
необхідно привернути до неї широку 
суспільну увагу. Крім того, Всесвітній 
день поезії повинен дати можливість 
ширше заявити про себе невеликим 
видавництвам, чиїми зусиллями, пере-
важно, доходить до читачів творчість 
сучасних поетів, літературним 
клубам, що відроджують одвічну                                                    
традицію живого поетичного слова».
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1. Інформація про суб’єкта 
господарювання

65009, Одеська обл., місто 
Одеса, вул. Генуезька, буди-
нок 1/2, приміщення 4-1, тел.    
(048) 233-92-34.

2. Планована діяльність, 
її характеристика, технічні 
альтернативи*.

Планована діяльність, її     
характеристика.

Об’єктом планової діяльно-
сті є установка мобільної ас-
фальтозмішувальної установки 
по вул. Великий шлях, буд. 2-а, 
смт. Новоайдар, Луганської об-
ласті з метою виробництва ас-
фальтобетонних сумішей для 
будівництва доріг.

Установка мобільної ас-
фальтозмішувальної установ-
ки типу «240 SM» компанії 
«Amomatic», Фінляндія, з су-
шильним барабаном та паль-
ником типу «MIB 503» який 
працюватиме на дизельному 
пальному.

Технічна альтернатива 1
Установка мобільної асфаль-

тозмішувальної установки типу 
«ДС-185» яка працюватиме на 
пічному паливі та обладнана 
пиловловлюючим скрубером.

Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
*Суб’єкт господарювання 

має право розглядати більше 
технічних та територіальних 
альтернатив.

3. Місце провадження 
планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.

Місце провадження плано-
ваної діяльності:

Реалізація планованої діяль-
ності здійснюється на земель-
ній ділянці, що розташована 
по вул. Великий шлях, буд. 2-а, 
смт. Новоайдар, Луганської 
області на земельній ділянці 
площею 1,7 га. Додаткового 
відводу земель у постійне та 
тимчасове використання не   
передбачається.

Місце провадження плано-
ваної діяльності: територіальні 
альтернатив1, 2

Територіальна альтернативи 
не розглядається. Об’єкт діючий.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності.

Соціально-економічна необ-
хідність планованої діяльності 
– розвиток сфери виробництва 
асфальтобетонних сумішей з 
метою будівництва та ремон-
ту автодоріг; поліпшення до-
рожніх умов та транспортного 
обслуговування населення, 
створення на дорогах належ-
них умов безпеки руху, ство-
рення нових робочих місць за 
рахунок працевлаштування 
місцевого населення із забез-
печенням сучасних умов праці, 
поповнення місцевого бюджету   
податками.

5. Загальні технічні харак-
теристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльно-
сті (потужність, довжини, 
площа, обсяг виробництва 
тощо).

Мобільна асфальтобетон-
на установка призначена для 
виробництва асфальтобетону.   
Мобільна   асфальтозмішу-
вальна   установка   типу   «240 

SM» компанії «Amomatic», 
Фінляндія, розроблена з впро-
вадженням нової технології 
щодо екологічних параметрів 
та відповідає екологічним 
стандартам розвинених країн, 
що являються світовими ліде-
рами, та системі міжнародних 
стандартів ISO стосовно вимог 
використання найкращих до-
ступних технологій, існуючих 
на даний час у світі. Необхід-
на виробнича потужність, до-
статня для звичайної роботи 
підприємства, складає – 110-
240 тонн/добу. Час роботи мо-
більної АБУ складає від 210 
діб до 280 діб на рік протягом 
від однієї години до восьми го-
дин на добу. Загальна кількість 
інертного матеріалу, що пере-
робляється, складає від 110 т/
добу х 0,8 = 88 тонн на добу або 
від 18480 тонн на рік. Розмір 
частинок щебню складає – 5-10 
см. Земельна ділянка, на якій 
розміщено мобільну АБУ, на-
лежить ТОВ «РЕНТА ЛІЗИНГ» 
на правах оренди, загальною                   
площею 1,7 га.

6. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності 
за альтернативами:

Підприємство відноситься 
до об’єктів, для яких екологіч-
ні, санітарно-епідеміологічні, 
протипожежні та інші обме-
ження приведені в діючих дер-
жавних екологічних норматив-
них документах, будівельних, 
санітарних і протипожежних 
нормах.

Екологічні обмеження: при 
експлуатації об’єкта дотри-
муватись нормативів чинного 
природоохоронного законо-
давства; викиди від стаціонар-
них джерел викидів повинні 
здійснюватися при наявності 
Дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне 
повітря (у відповідності з його 
умовами) та не перевищувати 
граничнодопустимих норма-
тивів; забір води для потреб 
виробництва та скиди стічних 
вод повинні здійснюватися 
при наявності Дозволу на спе-
ціальне водокористування (у 
відповідності з його умовами); 
відходи, що утворюються на 
підприємстві в процесі вироб-
ничої діяльності, повинні пере-
даватись іншим організаціям, 
згідно попередньо укладених 
договорів, для подальшого 
зберігання, оброблення, утилі-
зації, знешкодження, захоро-
нення, видалення; виконання 
вимог щодо раціонального ви-
користання природних ресур-
сів. Санітарно-гігієнічні обме-
ження: експлуатацію об’єкта 
здійснювати згідно з чинними 
нормативними санітарно-гігіє-       
нічними нормами та прави-
лами; дотримання вимог до 
організації санітарно-захисної 
зони відповідно до Державних 
санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів 
(ДСП 173-96); рівень акустич-
ного забруднення не повинен 
перевищувати нормативів шу-
мового забруднення та вібрації 
на межі встановленої СЗЗ. Інші 
обмеження: дотримання правил 
пожежної безпеки. Замовник 

бере на себе зобов’язання ви-
конувати вся умови щодо екс-
плуатації об’єкту діяльності, а 
також ресурсозберігаючі, охо-
ронні, захисні та інші заходи 
щодо умов безпечної експлуа-
тації обладнання, дотриман-
ня вимог природоохоронного 
та санітарного законодавства. 
При цьому вплив на навко-
лишнє середовище мінімаль-
ний і не потребує додаткових                                              
екологічних обмежень.

Щодо технічної альтерна-
тиви 1.

Екологічні та інші обме-
ження аналогічні обрано-
му варіанту провадження                                   
діяльності.

Щодо технічної альтерна-
тиви 2.

Не розглядається.
Щодо територіальних аль-

тернатив 1, 2.
Не розглядаються у зв’язку 

з відсутністю територіальних 
альтернатив. Об’єкт існуючий.

7. Необхідна еколо-
го-інженерна підготов-
ка і захист території за                                                   
альтернативами:

Еколого-інженерна підго-
товка і захист території ана-
логічно обраному варіанту                      
провадження діяльності.

Щодо технічної альтерна-
тиви 1.

Еколого-інженерна підго-
товка і захист території ана-
логічно обраному варіанту                      
провадження діяльності.

Щодо технічної альтерна-
тиви 2.

Не розглядається.
Щодо територіальних аль-

тернатив 1, 2.
Не розглядаються у зв’язку 

з відсутністю територіальних 
альтернатив. Об’єкт існуючий.

8. Сфера, джерела та 
види можливого впливу                            
на довкілля.

Клімат та мікроклімат: вплив 
не передбачається.

Повітряне середовище: дже-
релами впливу на повітряне 
середовище являються: місця 
розвантаження, завантаження, 
вузли пересипання сировини 
різних фракцій; живильний 
агрегат, транспортерні стрічки, 
сушильний барабан, резервуа-
ри зберігання бітуму та пали-
ва для пальника сушильного       
барабану, транспорт.

В процесі виробничої ді-
яльності в атмосферне повітря 
потрапляють наступні забруд-
нюючі речовини: речовини у 
вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих 
за складом, оксиди азоту, окси-
ди вуглецю, ангідрид сірчи-
стий, метан, неметанові леткі 
органічні сполуки (НМЛОС), 
бенз(а)пірен, сажа.

З урахуванням реалізації 
природоохоронних заходів, 
вплив підприємства характери-
зується як допустимий.

Водне середовище: водо-
забір на санітарно-гігієнічні 
нужди та виробничі потреби 
здійснюється на договірних 
зобов’язаннях, відведення стіч-
них вод – у вигріб, з послідую-
чим вивезенням. На об’єкті не 
передбачається скид стічних 

вод безпосередньо у водойми-
ща та ґрунтові води. Вплив 
планованої діяльності на водне 
середовище знаходитиметься   
в межах допустимих норм.

Ґрунти: можливий незна-
чний вплив при облаштуванні 
майданчика. При цьому погір-
шення показників фізико-ме-
ханічних властивостей ґрунтів   
не відбуватиметься.

Шум: межа розповсюдження 
шуму знаходитиметься в межах 
виробничого майданчика та 
встановленої СЗЗ та не переви-
щуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ 
та об’єкти природно-заповід-
ного фонду: вплив не передба-
чається. Об’єкти природного 
заповідного фонду в районі 
розташування відсутні.

Навколишнє соціальне сере-
довище: поліпшення дорожніх 
умов та  транспортного обслу-
говування населення, створен-
ня на дорогах належних умов 
безпеки руху, підвищення за-
йнятості місцевого населен-
ня, збільшення відрахувань з 
прибутку у місцевий бюджет   
тощо.

Навколишнє техногенне се-
редовище: вплив не передбача-
ється.

Відходи: в результаті вироб-
ничої діяльності утворюються 
виробничі та побутові відходи. 
Всі категорії відходів включно 
з твердими побутовими відхо-
дами тимчасово зберігаються у 
закритих контейнерах на окре-
мому майданчику видалення 
відходів та передаються на ути-
лізацію та захоронення відпо-
відним комунальним установам 
згідно договорів. Передаються 
відповідним спеціалізованим                   
організаціям на утилізацію

Вплив на довкілля, здоров’я 
та умови проживання населен-
ня знаходитиметься в межах 
доступних нормативних зна-
чень. Передбачені технологічні 
рішення, методи керування та 
застосовані заходи забезпечу-
ють дотримання норм діючого 
природоохоронного законодав-
ства. Проведення будь-яких 
додаткових заходів щодо за-
побігання або зменшення фі-
зичних видів дії на довкілля                     
не доцільне.

Щодо технічної альтерна-
тиви 1.

Сфера, джерела та види 
можливого впливу на довкілля 
аналогічні обраному варіанту 
провадження діяльності.

Щодо технічної альтерна-
тиви 2.

Не розглядається
Щодо територіальних аль-

тернатив 1, 2.
Не розглядається в зв’язку 

з відсутністю територіальних 
альтернатив. Об’єкт існуючий.

9. Належність  планова-
ної  діяльності  до  першої  чи  
другої   категорії   видів  діяль-
ності  та  об’єктів,  які   мо-
жуть   мати   значний   вплив   
на   довкілля   та підлягають  
оцінці  впливу  на  довкіл-
ля  (зазначити  відповідний  
пункт  і  частину статті 3 
Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

Об’єкт відноситься до другої 
категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкіл-
ля і підлягають оцінці впливу 
на довкілля, стаття 3 Закону 
України «Про оцінку впливу 
на довкілля», п. 11 – Інші види 
діяльності: споруди для вироб-
ництва штучних мінеральних 
волокон, виробництво екс-
трудованого пінополістиролу,   
утеплювачів, асфальтобетону.

10. Наявність підстав для 
здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в 
тому числі, наявність знач-
ного негативного транскор-
донного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати негатив-
ного транскордонного впливу     
(зачеплених держав).

Підстави для здійснення 
оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг до-
сліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки    
впливу на довкілля.

Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з ОВД у відпо-
відності із ст.6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року. Зокрема, планується 
провести дослідження із впли-
ву планованої діяльності на по-
вітря, ґрунт, надра, поверхневі 
та ґрунтові води, флору і фауну 
району розміщення об’єкту.

12. Процедура оцінки 
впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній                                
громадськості.

Планована суб'єктом госпо-
дарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля 
і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Зако-
ну України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура,                                                  
що передбачає:

- підготовку суб'єктом го-
сподарювання звіту з оцінки   
впливу на довкілля;

- проведення громадсько-
го обговорення планованої           
діяльності;

- аналіз уповноваженим ор-
ганом звіту з оцінки впливу 
на довкілля будь-якої додат-
кової інформації, яку надає 
суб'єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від 
громадськості під час громад-
ського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої 
інформації;

- надання уповноваженим 
органом мотивованого виснов-
ку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п'ятим 
цього пункту;

- врахування висновку з 
оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження 
планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього                                      
повідомлення.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТА ЛІЗИНГ», код ЄДРПОУ 42635864 інформує про намір провадити планову діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ  
МЕБЕЛИ. 050-039-92-95.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                
099-336-87-79.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
050-964-09-80.

услуги

куплю
ВІДХОДИ СОНЯШНИ-

КА та ОПИЛКИ або поміняю                    
на брикети. 050-596-27-80,     
096-14-88-628.

ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, 
ВОЩИНА, 050-704-33-18.

КРС, 099-005-75-77,                
098-008-78-21.

продам
ДОМ, Новоайдар, 066-038-91-15.
ДОМИК в с. Айдар-Николаевка. 066-781-71-78.
Двухкомнатную КВАРТИРУ. 095-502-39-18.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с удобствами. 095-15-88-617.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 

ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ 
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.

ЕЛИ, 1,5-2 м. Самовыкоп. 050-708-41-67.
Компанія «АГРОСФЕРА» реалізує НАСІННЯ СОНЯШ-                                                                                       

НИКА, КУКУРУДЗИ (Лімагрейн, Евраліс, Сингента).                                
Знижка – 15 %. 099-783-60-58.

КАРТОФЕЛЬ. 066-53-10-855.
ТРУБЫ б/у поливные, длина 4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ пла-

стиковые канализационные, длина 2 м, диаметр 20 см – 100 грн 
за 1 шт.; КАРТОННЫЕ БОЧКИ на 5 вёдер - 30 грн; деревянные 
ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. – 20 грн; оконное СТЕК-
ЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС алюминиевый для 
посадки пчел и опрыскивания деревьев и т. д. – 50 грн; УЛЕЙ, 
РАМКИ, разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для начинаю-
щих пчеловодов; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД в 
рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые ШЛАНГИ для полива; разные 
ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; разные ЛОПАТЫ – 50 грн; 
КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ – 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 50 грн; ДВУ-
РУЧНУЮ ПИЛУ («Дружба») – 100 грн. Телефон: 095-39-36-278, 
с. Безгиново.

10 марта 2021 года ушёл из жизни
ШЕСТАКОВ Дмитрий Васильевич

Друзья и жители с. Денежниково выражают искренние собо-
лезнования родителям Валентине Ивановне и Василию Ивано-
вичу Шестаковым, родным и близким в связи с невосполнимой,                       
преждевременной утратой дорогого вам сына Дмитрия.

Примите наши слова сочувствия и поддержки в это                                   
трудное для вас время.

Вечная и светлая память о Дмитрии навсегда останется                            
в наших сердцах…

Шестаков В. Г., Шестаков И. Г., Титов В. А. І, Титов В. А. ІІ, 
Бакулин Г. В., Зарвовские, Воронкины, Колпаковы,

Широкий В. А., Артёмов А. Н., Чурсин Ю. В. и другие.

Родители, классный руководитель, ученики восьмого клас-
са Денежниковской ООШ выражают глубокие соболезнования 
Кривякину Коле по случаю преждевременной смерти его отца                          
КРИВЯКИНА Сергея Ивановича.

Коллектив Денежниковской ООШ выражает искрен-
ние соболезнования Воронкину Александру Николаеви-
чу и его семье в связи с постигшим их большим горем 
– смертью матери Воронкиной Надежды Михайловны. Разде-
ляем горечь и скорбь невосполнимой утраты близкого человека.                                                                                                                        
Сил и мужества вам в этот горький час.

На 71-м году жизни закончил свой земной путь наш земляк
ЖУРБА Вячеслав Алексеевич

Вячеслав Алексеевич всю свою жизнь отдал родному поселку, 
своей семье и своим друзьям.

Вячеслав Алексеевич Журба родился 25 января 1951 года в Ново-
айдаре, закончил Новоайдарскую среднюю школу, затем Луганский 
сельскохозяйственный университет по специальности «Экономист-
организатор сельскохозяйственного производства». Начинал рабо-
ту в редакции  районной газеты «Красное знамя» (ныне «Вестник 
Новоайдарщины»), затем в РайДРСУ, был избран заместителем 
председателя поселкового совета и затем опять продолжил работу 
в дорожной организации. Везде, где ему приходилось работать, все 
сотрудники и руководство отмечали необыкновенную работоспо-
собность Вячеслава Алексеевича, его умение решать любые, самые 
сложные вопросы, его внимательное и чуткое отношение к сослу-
живцам, ко всем тем, кто приходил к нему по вопросам работы, а 
также с личными проблемами.

Но вместе с тем, все, кто были рядом с этим светлым человеком, 
отмечали не только его умение работать с людьми, но и необыкно-
венное чувство такта и чувство тонкого юмора, которое помогало 
ему решать самые сложные вопросы как производственные, так и 
общественные.

Одним из самых главных достоинств Вячеслава Алексеевича 
Журбы была его необыкновенная любовь к семье, привязанность к 
жене, детям, внукам.

Говорят, что мужчина должен построить дом, вырастить детей, 
посадить сад. Все это он успел сделать в своей жизни и оставил по-
сле себя и счастливую семью, верных друзей, и любящих соседей.

Не верится, что его нет рядом с нами, но Вячеслав Алексеевич 
всегда в нашей памяти, а значит, в наших сердцах. Память о нежном 
муже, заботливом отце и дедушке, о верном товарище навсегда со-
хранится не только в сердцах его родных и близких, но и в сердцах 
друзей, для которых всегда было открыто его доброе сердце. 

Вечная ему память и Царствие Небесное!

Жена, дети, родные, близкие и друзья усопшего.

Редакция «Вестника Новоайдарщины» присоединяется                         
к соболезнованиям по поводу смерти Журбы Вячеслава Алексеевича.

Предприятию «Айдар Милам» требуются ГРУЗЧИКИ.              
Обращаться по телефону 050-477-23-30.

работа

АТЕСТАТ про серед-
ню освіту АН № 17614911 
на ім’я БЄЛОУСОВОЇ Іри-
ни Володимирівни вважати                                               
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
АВ № 605542 на ім’я САПОЖ-
НІКА Валерія Олександровича 
вважати недійсним.

считать 
недействительным

Дмитрівський  обласний  психоневрологічний інтернат ви-
словлює подяку генеральному директору КНП «Новоайдар-
ська багатопрофільна лікарня» Гречишкіну Дмитру Анатолі-
йовичу та лікарю-неврологу Яровому Миколі Миколайовичу 
за організацію та проведення медичного огляду підопічних 
інтернату при направленні на спеціалізовану психіатричну 
МСЕК для отримання транспортних засобів реабілітації (ТЗР) 
з метою надання соціальних послуг.

Выражаем благодарность НПК ПрАТ «Агротон», в осо-
бенности В. Д. Малимону, коллегам из Новоайдарского 
РАД, соседям и близким за оказанную помощь в организа-
ции похорон дорогого нам человека – мужа, отца и дедушки                                 
КОРОБКИ Андрея Ивановича. Низкий всем поклон!

Жена, дочь, внук.

Семья Кривякиных выражает сердечную благодарность со-
седям Ермаковой В. А., Зинченко Т. В., Бакулиной Т. Н., Ер-
маковой Л. В., Дорошиной Л. В., Ермаковой Т. В., Великохат-
ской Е. В., Артемовой Г. П., Артемовой Е. В., Романенко В., 
Хабецкому С. А., Кривякиной Н. Ф., куме Кобелевой Л. В., 
родным и близким, друзьям, коллегам, участникам боевых 
действий – всем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в 
дни скорби и прощания с нашим сыном Сергеем Кривякиным.

Спасибо Вам.

Завідувача сектору еконо-
мічного розвитку та інвести-
цій апарату Новоайдарської          
селищної ради

Основні вимоги: повна вища 
освіта не нижче ступеня магі-
стра, спеціаліста, вільне воло-
діння державною мовою, упев-
нений користувач ПК. Стаж 
роботи на службі в органах міс-
цевого самоврядування, на поса-
дах державної служби або досвід 
роботи на керівних посадах під-
приємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності - 
не менше 2 років;

Спеціаліста сектору еконо-
мічного розвитку та інвести-
цій апарату Новоайдарської 
селищної ради

Основні вимоги: повна вища 
освіта не нижче ступеня бака-
лавра; стаж роботи на службі 
в органах місцевого самовря-
дування, на посадах державної 
служби або досвід роботи на 
посадах підприємств, уста-
нов та організацій незалежно 
від форми власності - не мен-
ше 1 року; вільне володіння 
державною мовою, упевнений                                               
користувач ПК;

Спеціаліста І категорії юри-
сконсульта юридичного від-
ділу апарату Новоайдарської          
селищної ради

Основні вимоги: вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування не нижче сту-
пеня бакалавра, вільне во-

лодіння державною мовою.                                                
Без вимог до стажу роботи.

Перелік документів для 
участі у конкурсі на замі-
щення вакантних посад 
(подаються особисто або                                         
поштою)

1. Заява про участь у кон-
курсі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника із вста-
новленими законодавством об-
меженнями щодо прийняття 
на службу в органах місцевого                                  
самоврядування.

2. Заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками.

3. Дві фотокартки розміром 
4x6 см.

4. Копії документів про осві-

ту, підвищення кваліфікації, 
присвоєння вченого звання,           
присудження наукового ступеня.

5. Копія документа, який      
посвідчує особу.

6. Копія реєстраційної картки 
платника податків.

7. Копія військового квитка 
(для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних).

8. Декларація про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за ми-
нулий рік за формою, передба-
ченою Законом України «Про                       
запобігання корупції».

Особи, які працюють в се-
лищній раді, де оголошено кон-
курс, і бажають взяти у ньому 
участь, зазначених документів                 

до заяви не додають.
Особа, яка виявила бажання 

взяти участь у конкурсі, може 
подавати додаткові документи 
стосовно досвіду роботи, профе-
сійної компетентності і репутації 
(характеристики, рекомендації, 
наукові публікації та інші).

Документи приймаються 
протягом 30 днів із дня публі-
кації оголошення до 19.04.2021 
року включно. За додатковою 
інформацією щодо основних 
функціональних обов'язків, роз-                                                           
міру та умов оплати праці, 
а також іншою інформацією 
звертатися за адресою: Лу-
ганська область, смт Новоа-
йдар, вул. Дружби, буд. 1, або                
за телефоном (06445) 9-43-56.

Новоайдарська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:
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20 марта. Растущая Луна  в 
знаке Близнецы. Время быстрых 
и энергичных дел. В силу воз-
росшей импульсивности стоит 
заняться не требующими особой 
концентрации внимания и боль-
ших временных затрат вопроса-
ми и проблемами. Увеличенная 
интеллектуальная активность 
благотворно сказывается на де-
лах, требующих мгновенного 
принятия решений либо связан-
ных с добыванием информации.

21 марта. Луна находится 
в фазе Первая четверть в знаке 

Близнецы. Постоянное жела-
ние переключиться на другое 
занятие не способствует кро-
потливой работе, требующей 
мобилизации всего внимания, 
поэтому все долгосрочные 
проекты, на решение которых 
необходимо потратить более 
одного дня, стоит отложить в 
ящик до наступления благопри-
ятного периода. 9-й лунный                            
день.

Критический день. Нужно 
быть готовым к борьбе с оболь-
щениями, обманом и иллюзи-
ями. Необходимо постараться 
сдержать себя и не выпускать 
на поверхность возникаю-
щее негативное отношение                                                                     
к окружающим людям.

22 марта. Растущая Луна 
в знаке Рак. Время неспешной 
стабильности. Идеально под-
ходит для хорошо отлаженной 
деятельности предприятий, за-
нятых монотонным производ-
ством. Также неплохо идут дела, 
связанные с антиквариатом и 
юриспруденцией.

23 марта. Растущая Луна в 
знаке Рак. Осторожнее нужно 
относиться к кредитованию и 
даче денег взаймы. Есть вероят-
ность, что придется очень долго 
ждать их возврата. 11-й лунный 
день. Один из самых позитивных 
и энергетически мощных дней 
лунного месяца. Воплощение 
любых планов и замыслов при-
ведет к желаемым результатам с 

наименьшими затратами сил с 
вашей стороны. Для избежания 
неприятных последствий требу-
ется внимательное обращение                                                          
с металлическими предметами 
и огнем.

24 марта. Растущая Луна 
в знаке Лев. Луна в Льве бла-
гоприятствует всем энергичным 
и действенным начинаниям: от 
организации спортивных или 
культурно-массовых меропри-
ятий до корпоративной вечерин-
ки, направленной на сплочение 
коллектива для плодотворного 
сотрудничества. Многих людей 
тянет к общению и развлечени-
ям.

25 марта. Растущая Луна в 
знаке Лев. 12-й лунный день. Не 

особенно благоприятный день 
для любовных и других меж-
личностных отношений. По-
вышена вероятность конфлик-
тов и разногласий и в деловой 
сфере. День лучше посвятить 
благотворительности, разда-
вать милостыню, делать подар-
ки, выполнять просьбы других        
людей.

26 марта. Растущая Луна в 
знаке Дева. Время благоприят-
но для любой кропотливой ра-
боты, требующей вдумчивого и 
серьезного подхода. Абсолютно 
все направления финансовой 
деятельности, при серьезном 
подходе как никогда принесут 
соответствующее материальное                
вознаграждение.

Вітаємо
з Днем народження

ЛОБОДЮК
Ольгу Олегівну!

Хай у душі
цвіте весна,

Та небо буде ясним,
І щоб

життя твоє було
Щасливим

і прекрасним!
А в серці твоїм

хай завжди
Горить вогонь кохання,

І хай у цей
святковий день

Здійсняться
всі бажання!
З повагою, друзі.

От всей души поздравляем
с юбилеем со Дня рождения

уважаемую
Ирину Николаевну КОЗЛОВУ!

Сегодня праздник Ваш особый,
Все только Вам
и всё для Вас,

И в 45 желаем, чтобы
Огонь идей в душе не гас.
В делах успеха и терпенья,
И верить в чудеса побед,
Желаем с этим юбилеем

Чтоб новый в жизнь пришел расцвет.
Эмоций позитивных, мира

И самых верных Вам друзей,
И чтоб душа скорей открыла

К мечтам заветным свою дверь.

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

У висновку з оцінки впливу 
на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість про-
вадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення 
про провадження планованої             
діяльності.

Процедура оцінки впливу 
на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокре-
ма на стадії обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб'єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу  
на довкілля.

На стадії громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти 
участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошен-
ні про початок громадського                                                           
обговорення.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з 
дня оприлюднення цього пові-
домлення на веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість 
має право надати уповнова-
женому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до пла-

нованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу                                                       
на довкілля.

Надаючи такі зауваження і 
пропозиції, вкажіть унікальний 
реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності у Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших                             
зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких за-
уважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єк-
ту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх от-
римання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з 

оцінки впливу на довкілля зо-
бов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрун-
товано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обго-
ворення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу                                       
на довкілля.

14. Рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Згідно чинного законодавства 
України рішенням про прова-
дження даної планованої діяль-
ності буде висновок з ОВД, на 
підставі якого підприємством 
будуть розроблені документи 
дозвільного характеру згідно 
вимог екологічного законодав-
ства України. Висновок з оцін-
ки впливу на довкілля, у якому 
визначено допустимість прова-
дження даної планованої діяль-
ності, дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне                                       

повітря, що видається Департа-
ментом комунальної власності, 
земельних, майнових відносин, 
екології та природних ресурсів 
Луганської обласної державної 
адміністрації.

15. Усі зауваження і пропо-
зиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надси-
лати до Департаменту кому-
нальної власності земельних, 
майнових відносин, екології 
та природних ресурсів Луган-
ської обласної державної ад-
міністрації за адресою: 93405, 
м. Сєвєродонецьк, проспект 
Центральний, 59; (фактична 
адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, 
площа Перемоги, 2); електро-
нна адреса: lugcomland@loga.
gov.ua, ovd.depr@gmail.com, 
lugeco@loga.gov.ua, lugeco@
ukr.net. Тел.: (+3806452) 
2-55-77, 2-55-00, контактна                                                        
особа: Пономаренко Є. В.
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