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Згідно
розпорядження
голови
районної ради від 18.05.2020 р. № 50
«Про скликання двадцять дев’ятої
сесії
Новоайдарської
районної
ради сьомого скликання» 28 травня 2020 року о 10:00 в залі засідань
районної ради відбудеться двадцять дев’ята сесія Новоайдарської
районної ради Луганської області
сьомого скликання.

Розпорядження
Президента України
№ 314/2020-рп
Про призначення
Т. Новикової головою
Новоайдарської районної
державної адміністрації
Луганської області
Призначити НОВИКОВУ Тетяну
Володимирівну
головою
Новоайдарської районної державної
адміністрації Луганської області.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 травня 2020 року
president.gov.ua

З 25 травня Кабінет Міністрів
планує дозволити роботу дитячих садочків, де буде дозволяти
епідеміологічна ситуація.
Міністерство охорони здоров'я
оприлюднило проект рекомендацій
щодо організації протиепідемічних
заходів у закладах дошкільної освіти
на період карантину.
Проект
рекомендацій
винесений для громадського обговорення та набуде чинності після
його затвердження.
Документом передбачено, що перед початком зміни усім працівникам
дитсадка проводитиметься температурний скринінг. Працівники, в
яких при проведенні температурного скринінгу буде виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань,
не будуть допущені до виконання
обов’язків.
Також передбачено, що температурний скринінг дітей буде проводитись при вході у заклад та кожні
4 години з занесенням показників у
відповідний журнал.
Діти, в яких буде виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань,
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не допускатимуться до відвідування
дитячого садка.
Ранкове приймання дитини до
дошкільного навчального закладу проводитиме вихователь групи
на території закладу, але за межами
його будівлі.
Батькам необхідно буде одягати респіратор або захисну маску.
Очікування на території повинно
бути обмежено.
На вході до дитячого садка має
бути організовано місце для обробки
рук спиртовмісними антисептиками.
У Міністерстві охорони здоров'я
радять проводити всі протиепідемічні
заходи, спрямовані на захист дітей,
в ігровій формі та за особистим
прикладом працівників закладу
Карантинні обмеження з проведення навчальних заходів можуть
бути зняті з 1 червня. Міністерство
освіти і науки планує реалізувати
перший з двох сценаріїв проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
і розпочати основну сесію тестування 25 червня. Дві сесії пробного ЗНО орієнтовно будуть проведені
15 і 17 червня.
Головний санітарний лікар оприлюднив вимоги до протиепідеміо-

логічних заходів при проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання
та
вступних
іспитів
до магістратури.
Документ передбачає проведення
низки заходів, що мають забезпечити безпечне проведення зовнішнього
оцінювання у пунктах тестування.
Планується,
що
суб’єкти,
відповідальні за організацію ЗНО, мають визначити маршрути учасників з
метою забезпечення найменшого контакту між групами учасників, скласти
графік, за яким відбуватиметься допуск учасників у пункт тестування,
визначити місця розсадки учасників,
з дотриманням їх дистанціювання
не менш ніж 1,5 метри один від одного та передбачити розсадку таким
чином, щоб поруч, спереду та ззаду учасника місця не були зайняті
іншими учасниками.
Окрім того, учасники зовнішнього
оцінювання допускатимуться до
пункту тестування лише після проведення термометрії, опитування щодо стану здоров'я та за умови
одягнення захисної маски.
Допуск до пунктів тестування
сторонніх осіб буде заборонено.
На вході до будівлі, в якій
організовано тестування, та на
вході до аудиторій мають бути
організовані місця для обробки рук
антисептиками.
У санітарних кімнатах має бути забезпечено постійну наявність рідкого
мила, антисептиків та паперових
рушників. Використання багаторазових рушників буде заборонено.
За годину до початку тестування та після проведення тестування
в аудиторіях повинно проводитись
прибирання, разом із дезінфекцією
поверхонь та місць для сидіння.
Також у місцях проведення тестування має бути забезпечено чергування
медичних
працівників
закладів освіти або закладів охорони
здоров’я.
Учасники зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть тести
у масках, але без рукавичок.
osvita.ua

2

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 21

22 ТРАВня

2020 р.

Громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи необхідно подати відомості про кінцевих бенефіціарних
власників! Про це повідомляє Східне міжрегіональне
управління Міністерства юстиції.
У зв'язку з набранням
чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06 грудня 2019
року 361-IX «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
(далі – Закон № 361-IX) Східне
міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків)
повідомляє наступне.
Законом № 361-IX внесені
зміни до низки нормативно-правових актів, у тому
числі до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань»
(далі – Закон про реєстрацію),
Закону України «Про громадські
об'єднання», інших законів
України.
Так, зокрема внесено зміни до
статті 9 Закону про реєстрацію
та
виключено
громадські
об'єднання зі статусом юридичної
особи з переліку юридичних
осіб, відомості про кінцевих
бенефіціарних власників (далі –
КБВ) яких не містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (далі
– Єдиний державний реєстр).
Юридичним особам, що
зареєстровані
до
набрання
чинності Законом № 361-IX,
необхідно подати державному
реєстратору інформацію про
кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом
№ 361-IX, та структуру власності
протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури
власності. Форма та зміст структури власності встановлюються

Прокурорами Новоайдарського та Рубіжанського відділів
Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області
підтримано державне обвинувачення в суді відносно раніше
судимого мешканця м. Щастя,
який взимку 2018 року, проникнувши до квартири потерпілого,
скоїв крадіжку його майна та наступного дня, діючи
аналогічним чином, вчинив
розбійний напад, поєднаний із
застосуванням небезпечного для
життя чи здоров’я потерпілого
насилля, заволодівши майном
останнього.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав
частково, оспорюючи обставини скоєння вищевказаних
злочинів, однак за принципової

центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері запобігання і
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
за погодженням з Міністерством
юстиції України.
Станом на 8 травня 2020 року
такий нормативно-правовий акт
не прийнято!
Також Закон про реєстрацію
доповнено новими нормами щодо
необхідності подання документів
для встановлення відомостей про
КБВ, щорічного підтвердження
відомостей про КБВ. Окрім того,
юридичні особи зобов’язані
підтримувати інформацію про
КБВ та структуру власності в
актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного
реєстратора про зміни протягом
30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що
підтверджують ці зміни. Якщо
зміни у структурі власності та
інформації про КБВ юридичної
особи відсутні, юридичні особи
зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність
таких змін при проведенні
державної реєстрації будь-яких
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі.
Звертаємо увагу, що передбачено
адміністративну
відповідальність за несвоєчасне
подання державному реєстратору
передбаченої
Законом
про
реєстрацію інформації про КБВ
або про його відсутність, або
документів для підтвердження
відомостей про КБВ.
Разом з тим, ще раз
наголошуємо, що станом на
8 травня 2020 року відсутній нормативно-правовий акт, яким за-

позиції державних обвинувачів
на основі зібраних під час досудового розслідування доказів
доведено його вину у вчиненні
кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 3 ст. 185 та
ч. 3 ст. 187 КК України, а саме
у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), скоєному
повторно, та у нападі з метою
заволодіння чужим майном,
поєднаному з насильством,
небезпечним для життя та
здоров’я особи, що зазнала нападу (розбій), поєднаними з
проникненням у житло.
За результатами судового
розгляду судом ухвалено обвинувальний вирок, яким обвинуваченого визнано винним у
скоєнні злочинів, передбачених
ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 187 КК

тверджена форма та зміст структури власності. У зв'язку з чим, до
дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи,
подання державному реєстратору
такого документу як структура
власності за формою та змістом,
визначеними відповідно до
законодавства, не вимагається.
У зв'язку з вищенаведеним,
звертаємось до громадських
об'єднань зі статусом юридичної
особи з проханням слідкувати за
новинами в частині прийняття
нормативно-правового акту, яким
буде затверджена форма та зміст
структури власності.
Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
(м. Харків) обов'язково розмістить інформацію про прийняття
такого
нормативно-правового
акту та про подальший порядок дій на вебсайті Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та
у мережі Фейсбук.
Додаткову інформацію у
Луганській області можна отримати звернувшись до відділу
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації
та громадських формувань у
Луганській області Управління
державної реєстрації Східного
міжрегіонального
управління
Міністерства юстиції (м. Харків)
– 93404, Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова,
22,
номери
телефонів
–
0953624202, 0645242216 або за
допомогою онлайн чату для громадських формувань за посиланням: https://kharkivobljust.gov.ua/
online-chat-gf/.

України, та засуджено до 7 років
позбавлення волі з конфіскацією
його майна.
Довідково: на даний час
вирок не набрав законної
сили, оскільки триває строк
апеляційного
оскарження
(30 днів із дня проголошення
вироку).
О. КІБА, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької місцевої
прокуратури.

Набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 року № 341,
відповідно до якої запроваджено
на час дії карантину державне
регулювання цін на товари, які
мають соціальну значущість.
Постановою затверджено:
- перелік товарів, що мають
істотну соціальну значущість;
- перелік товарів протиепідемічного призначення, що
необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2;
порядок
декларування зміни роздрібних цін на
товари, що мають істотну
соціальну значущість, і товари
протиепідемічного призначення,
що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
До переліку соціально значущих товарів увійшли: крупа
гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту,
макаронні вироби вітчизняного
виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого
сорту), молоко пастеризоване
жирністю 2,5 відсотка (у плівці),
хліб житньо-пшеничний, яйця
курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна
негазована, масло вершкове
жирністю 72,5 відсотка.

Згідно з Порядком декларування зміни роздрібних цін
на товари буде здійснюватися
суб’єктом
господарювання щодо об’єкта (закладу)
роздрібної торгівлі у разі
збільшення роздрібної ціни на
товар, що реалізується таким
об’єктом (закладом), порівняно
з роздрібною ціною на дату набрання чинності Постановою
№ 341 або з попередньо задекларованою роздрібною ціною
(крім випадків збільшення ціни
внаслідок закінчення строку дії знижки або зменшення
ціни):
- на 15 % і більше – за 30 днів до
початку застосування роздрібної
ціни, яка декларується, без
урахування дня декларування;
- на 10 % і більше, але менше
ніж 15 % – за 14 днів до початку застосування роздрібної ціни,
яка декларується, без урахування
дня декларування;
- на 5 % і більше, але менше
ніж 10 % – за три дні до початку застосування роздрібної ціни,
яка декларується, без урахування дня декларування.
Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюється
через офіційний вебсайт Держпродспоживслужби з використанням
кваліфікованого
електронного підпису.

Відділ освіти Новоайдарської
районної
державної
адміністрації Луганської області
повідомляє, що в будівлі Опорного навчального закладу Новоайдарська школа-гімназія (смт.
Новоайдар) зараз проводяться
ремонтні роботи для створення
інклюзивно-ресурсного простору. Головою Новоайдарської

райдержадміністрації
Тетяною Новиковою та головою
Новоайдарської районної ради
Віктором Макогоном було
здійснено огляд ремонту. Після
завершення ремонту буде розглянуто питання щодо створення
інклюзивно-ресурсного центру.
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Одним із пріоритетних завдань роботи селищної ради
є створення безпечних та комфортних умов для проживання громадян. Тому багато уваги приділяється відновленню
існуючих ліній та будівництву нових ліній вуличного освітлення. Новоайдарською селищною радою цього року вже
змонтовано нові лінії освітлення на вулицях селища – по
вул. Дружби та Великий шлях. Особливо остання вулиця,
яка є автодорогою національного значення, і транспортне
навантаження за останні роки суттєво зростає.
Але на цьому не завершуємо і плануємо далі продовжити роботу з освітлення вулиць, а саме: планується освітлити ділянку вул. Дружби (біля станції ветмедицини), вул.
Приблудного, пров. Садовий. Також у дворах багатоповерхових будинків по кв. Мира буде відновлено вуличне
освітлення (в місцях, де є технічна можливість проведення
таких робіт).

Ремонт доріг – важливий елемент розвитку транспортної інфраструктури кожного населеного пункту. Необхідно, щоб дорога була зручною, комфортною та безпечною.
Новоайдарська селищна рада намагається утримувати в

належному стані місцеві дороги в межах коштів, передбачених на фінансування даного виду робіт. Селищною
радою також постійно здійснюється пошук та залучення коштів із інших джерел для відновлення транспортної інфраструктури, але цього року поки що не знайдено
додаткових фінансових ресурсів.
У поточному році селищною радою планується провести ремонт 8 комунальних доріг. Вже у травні поточного року планується почати ремонтні роботи по вулицях
Центральній, Незалежності та Гагаріна.

Напередодні 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні Новоайдарською селищною радою
було проведено ремонт пам’яток культурної спадщини, споруджених з метою вшанування пам’яті загиблих
учасників тієї страшної війни. Відремонтовано пам’ятку
«Скорботна мати» в с. Маловенделівка, Братські могили
на «Марсовському» кладовищі та біля залізничної станції
на вул. Великий шлях смт Новоайдар, могили невідомому солдату по вул. Великий шлях (в районі нафтобази) та
в с. Айдар-Миколаївка.
У зв’язку із необхідністю проведення ремонту пам’ятної
інформаційної дошки на честь Героя Радянського Союзу
маршала бронетанкових військ Полубоярова П. П., ім’ям
якого названа одна із вулиць Новоайдару, була проведена
її заміна з внесенням уточнювальної інформації.
Новоайдарський селищний голова привітав ветеранів та інвалідів тієї найстрашнішої в історії людства війни та вручив продуктові набори. На превеликий жаль, з
кожним роком кількість учасників Другої світової війни

зменшується, їхні лави рідіють. На території Новоайдарської селищної ради в живих залишилось лише 3 учасника
бойових дій Другої світової війни: Савва Єфросинія Данилівна, Коваленко Владислав Єгорович та Кутєпов Василь Федорович. Висловлюємо Вам щиру подяку за Ваші
героїчні вчинки та відвагу, проявлені в ті буремні часи
у боротьбі з нацистськими окупантами.

Ми маємо пам’ятати про подвиг тих ветеранів, кого вже
немає серед нас, і цінуємо досвід живих, що передають
естафету мужності молодим воїнам, які сьогодні змушені
взяти до рук зброю, захищаючи цілісність України.
І. ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Оголошення про проведення конкурсу
на надання послуг з поводження
з побутовими відходами
Виконавчий комітет Новоайдарської селищної
ради, який знаходиться за адресою: смт Новоайдар,
вул. Дружби, 1, оголошує конкурс на надання послуг
з поводження з побутовими відходами.
Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчого комітету Новоайдарської селищної ради
№ 63 від 13 травня 2020 року.
Конкурс відбудеться 30 червня 2020 року о 10:00
за адресою: смт Новоайдар, вул. Дружби, 1.
Уповноважена особа, яка здійснюватиме зв'язок з учасниками конкурсу, Духан Артем Миколайович – заступник
селищного голови. Контактний телефон – (06445) 9-46-47.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
- наявність матеріально-технічної бази;
- вартість надання послуг;
- досвід роботи з надання послуг з поводження
з побутовими відходами;
- наявність та кількість працівників відповідної
кваліфікації.
Послуги повинні надаватись на всій території смт
Новоайдар, с. Айдар-Миколавка, с. Маловенделівка.
Об’єкти утворення побутових відходів – багатоквартирні
житлові будинки (48 шт.), одноквартирні житлові будинки (3064 шт.), підприємства, установи та організації,
які розташовані на території (97 шт.).
Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами –
7500 куб. м. (або 1900 т) на рік.
Середня відстань до об’єктів з відходами та їх
місцезнаходженням – 16 км.
Конкурсні пропозиції подавати до конкурсної
комісії особисто або надсилати поштою до 09:00
30.06.2020 р. за адресою: 93500, Луганська обл.,
смт Новоайдар, вул. Дружби, 1.
Голова конкурсної комісії.
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Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів діяльності Новоайдарського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. В зазначеному напрямку
роботи одним із найголовніших чинників є раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги з метою профілактики сімейного неблагополуччя,
своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги.
В умовах запроваджених на всій території Україні обмежувальних заходів
Центр продовжує працювати і надає послуги в телефонному режимі. Складна
епідемічна ситуація у державі не призупиняє дію норм чинного законодавства у
сфері захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей з дітьми.
Як нам розповіла Наталія Юріївна
Магдич, директор Новоайдарського
районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, Центр
спільно з суб’єктами соціальної роботи продовжує профілактичну роботу з
вразливими категоріями населення в
умовах карантину.
Згідно з отриманими повідомленнями
щодо неналежного виконання батьками
батьківських обов’язків, зловживанням
алкогольних напоїв, випадками домашнього насильства, за період карантину проведено соціальне інспектування
в 36 сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, виявлено
3 сім’ї, в яких є ризик потрапляння у
складні життєві обставини. Дві родини
взято під соціальний супровід.
З сім’ями проведено профілактичну
роботу з приводу належного виконання
батьківських
обов’язків,
профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя, також
роз’яснювальні бесіди щодо наслідків
безвідповідального батьківства, дотримання умов карантину та виконання необхідних заходів щодо попередження інфікування коронавірусною
інфекцією та засобів особистої безпеки. За потребою надано різноманітні
соціальні послуги, роз’яснення щодо
питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, правових питань,
допомогу одягом, засобами гігієни.
Працівники Новоайдарського районного центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді дистанційно працюють
з особами та сім’ями, які перебувають у
складних життєвих обставинах. Так, з родинами СЖО проведено роз’яснювальну
роботу щодо правил поведінки під час

карантину та важливості їх сумлінного
дотримання. Здійснено роботу по
стабілізації психо-емоційного стану
членів цих сімей. Надано рекомендації
щодо алгоритму дій в разі погіршення
стану здоров’я, взаємозв’язку з
сімейними лікарями, контактні телефони
необхідних медичних установ.
Соціальні працівники цікавляться
станом справ у кожній родині, наголошуючи на відповідальності батьків за
дітей, необхідності неухильного контролю за дітьми по дотриманню карантину
і перебуванню їх вдома.
Робота триває!
Ще одним пріоритетним напрямком
роботи Новоайдарського РЦСССДМ є
робота над створенням патронатних родин. Давайте докладніше зупинимось на
цьому питанні та спробуємо розібратись,
що це таке.
Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація
дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною,
її батьками або іншими законними
представниками складних життєвих
обставин.
Термін перебування дитини в
патронаті.
Оптимальний термін перебування дитини в патронатній сім’ї визначається
відповідно до індивідуальних потреб
дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках, термін перебування під патронатом
може бути подовжений, однак загалом
не повинен бути більшим за 6 місяців.
Патронатним вихователем може
стати:
- громадяни України віком від 35
до 60 років (для жінки) і від 35 до 65

75 лет назад закончилась Вторая мировая война.
Война, которая принесла неисчислимые страдания,
лишения и жертвы. В те страшные дни каждый
воин, каждый, кто трудился в тылу, кто сражался в партизанских отрядах, жил верой в Победу.
9 мая - это вершина нашей славы. Наш народ всегда
чтит и помнит эту Великую дату.
В этот великий день в каждом уголке Украины на
разный лад звучали эти слова: Победа, Память, Герои,
Родина, …
Они были адресованы участникам Второй мировой со стороны нас, людей, которых они защитили… Очень часто — ценою собственного
здоровья и самой жизни.
Человеческая память бесконечна и разнообразна.
Она проявляется в митингах и иных масштабных
праздничных мероприятиях. Но в условиях карантина
мы доказали, что память – это не только шумные действа. Она точно также же звучит и звенит (если можно
так выразиться) в простом телефонном звонке, слове,
улыбке. В конце концов, человеческая память и благодарность проявляются в состоянии могил тех, кто
пожертвовал собою за нас, в памятниках и обелисках
в их честь. Это — не высокие слова, а правда жизни.
Но в годовщину Великой Победы мы, конечно же,
не прошли мимо Братских могил. Вместе с ветераном
Второй мировой, ветераном районной кооперации
Василием Федоровичем Кутеповым, а также поселковым головой И. В. Шопиным, руководителем КФХ
«Айдар-Овощ» А. Л. Павловым, председателем районной ветеранской организации А. И. Косовым мы
возложили цветы к Братской могиле в центре поселка
и почтили память погибших Минутой молчания.
Мы гордимся, что в системе потребительской кооперации района много лет проработал В. Ф. Кутепов. Он для нас остается и по сей день примером
мудрости и мужества, оптимизма и честности.

років (для чоловіка), які перебувають у
зареєстрованому шлюбі та проживають
на спільній житловій площі; мають позитивний досвід сімейного виховання
дітей; мають житло (власне, орендоване
чи на правах користування); не мають
судимості; стан здоров’я яких дозволяє
забезпечувати догляд та виховання дітей;
одна (один) з яких виконання обов’язків
патронатного вихователя не поєднує з
іншою трудовою діяльністю; зібрали та
надали відповідний пакет документів,
необхідний для кандидатів у патронатні
вихователі; пройшли навчання та отримали довідку та рекомендацію за результатами навчання за тренінговою
Програмою підготовки сімей-кандидатів
у патронатні вихователі.
За надання послуги патронатний
вихователь щомісяця отримує:
- грошове забезпечення в розмірі 5
прожиткових мінімумів для працездатних осіб; при влаштуванні 2 і більше
дітей, віком до 1 року, неповнолітньої
вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10 % за кожну дитину та категорію, але сумарно
не перевищує 50 %; соціальну допомогу на утримання та виховання дити-

ни в розмірі 2 прожиткових мінімумів
відповідно до віку дитини; сплату
єдиного внеску за загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
за патронатного вихователя.
Нашому Новоайдарському району
дуже потрібні такі РОДИНИ, які взмозі
допомогти сім’ям з дітьми, що опинились в складних життєвих обставинах.
Давайте не будемо забувати, що чужих
дітей не буває, і нам потрібно подбати
про дітей, для яких патронатні родини –
чи не єдиний шанс, єдина надія на нормальне повноцінне життя!. Діти, які тимчасово не можуть проживати у власній
родині, ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО… лікарні,
будинку дитини, ЦСПРу, інтернату. І,
самі розумієте, ой як не солодко там
буває… Це – порушення права дитини
на виховання в сім’ї! І ми можемо цьому
запобігти!
За
детальною
інформацією
звертайтеся:
Новоайдарський районний центр
соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді за адресою:
смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31, ІІ поверх, тел.
(06445) 9-23-77.
М. ТИХОНОВА.

Также как и наши пайщики, дети войны Леонид Петрович и Лидия Александровна Безугловы, которые
также получили поздравления.
Такие люди достойны нашего глубокого уважения
и самого низкого поклона за то мужество и честь,
с которыми они отвоевывали победу и право мирной и счастливой жизни для будущих поколений!
Дорогие наши ветераны, спасибо вам за мужество,
храбрость, стойкость! Мы любим вас и гордимся вами!

З 22 травня відбуватиметься поетапне відновлення
руху громадського транспорту.
В. КОРНЕЕВ, председатель райпотребсоюза.
Міністерство охорони здоров’я опублікувало список
рекомендацій щодо роботи громадського транспорту у
період карантину.
Зазначається, що проект рекомендацій стосується
II і III етапів виходу з карантину.
Згідно з рекомендаціями, необхідно міряти температуру працівникам перед зміною. Водії, кондуктори, члени екіпажу та пасажири обов’язково повинні
перебувати у захисних масках.
Окрім того, перевезення пасажирів здійснюватиметься відповідно до кількості сидячих місць.
Перевезення в регіон, де не послаблювали карантин, – у кількості не більше 50 % від кількості
сидячих місць.
Також повинна проводитися щоденна дезінфекція
транспорту і антисептики на вході (по можливості);
Окрім того, антисептики повинні розташовуватися
на вході до приміщення автостанцій. Повинні бути
захисні екрани на касах і дистанція не менше 1,5 метра
в чергах, забороняється робота залів очікування.
Крім того, приміщення автостанції мають
дезінфікуватися не рідше одного разу на 5 годин,
а також перед його відкриттям і після закриття.
Людей старше 60 років і тих, у кого є хронічні захворювання, рекомендується тимчасово відсторонити
від роботи. При цьому працівники автостанції
зобов'язані регулярно мити руки, утримуватися від
контакту з особами з ознаками ГРВІ.
Прес-служба МОЗ.

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Це улюблений вислів вишивальниці Шаповалової Лідії Андріївни (1941 –
2015) з с. Михайлівка Новоайдарського
району Луганської області.
Лідія Андріївна до нестями любила
квіти. Вона не могла на них надивитися,
щиро захоплюючись довершеністю та вишуканою красою, якими їх наділила матінка Природа. Дуже боляче було дивитися, коли хтось цілими оберемками ту красу
безжально знищує. І дітям завжди говорила: «Не рвіть квіточок – вони ж живі, їм
теж дуже хочеться жити і радіти сонечку!
А так зірвете – і все рівно викинете, навіть
не задумуючись про те, що їм теж болить,
і плачуть вони прозорими сльозами, які
ллються і ллються зі спорожнілих покалічених стебел…». Після таких проникливих слів не можна було не замислитись.
А росло у Ліди з дитинства тих квітів
сила-силенна! Вона за ними дбайливо
доглядала, плекала та леліяла, немов маленьких діточок. Дівчина добре малювала
ті квіти і дуже хотілось їх вишити. Мама
вміла, хотіла навчити, та у повоєнні роки
ніде було взяти ниток. Від її вишивання
залишилося зовсім трохи червоної та чорної заполочі, але цього виявилось замало.
Справжня тяга до вишивки проявилась
у школі, коли класний керівник, Ганна
Іванівна, попросила принести на виховну
годину нитки й голку, щоб вчитися вишивати. Ліду наче всю вогнем обпекло від
радості! Прийшла додому, взяла у матері
тканину, намалювала троянду і вишила
її гладдю тими нитками, що були. Мама
вишивала хрестиком, а гладь Ліда сама
собі придумала як вишивати. Колись у
тітки бачила скатертину, вишиту гладдю
кольоровими нитками. Як же ж хотілось

теж так навчитись! Щось та й вийшло.
Вчителька похвалила роботу, і всім
дітям вона теж сподобалась. З тих пір і
з’явилась у дівчини нестерпна жага до вишивання. Але ж не було ниток! Допоміг
один випадок.
Якось разом із сусідською дівчиною
Раєю пішли на луки по траву. Ліда трохи
відійшла вбік від дороги, що вела до річки, щоб вибрати кращу. Дивиться, а прямо
перед нею лежить коса, сплетена з різнокольорових красивих ниток! Лежить собі
поверх трави, і нема ніде нікого… Аж дух
перехопило від такої несподіванки! Взяти не сміла – хтось же загубив, то треба
віддати… Сусідка ж була розторопніша
і зразу вирішила: «Поділимо на двох!»
Взяли дівчата ту косу, принесли додому і
ножицями перерізали навпіл. Ліда показала свою частину мамі і розповіла про
ту дивну пригоду. Тоді мати й каже: «Ну,
якщо нікому віддавати, то й вишивайте!»
З того часу і почалось неймовірне захоплення вишивкою, без якого життя, як здавалось, втратило б сенс… Чого тільки не
вишивала Лідія Андріївна: рушників без
ліку, скатертини, доріжки, подушки, серветки, картини, сорочки та сукні, хустки
тощо. І на всьому тому велике розмаїття
різних-різних квітів - немов живих! Чоловік Анатолій її у всьому підтримував як
міг. А скільки пісень переспівали разом,
доки дружина вишивала! Так і прожили
довгі роки у тяжкій праці, але з піснею
та вишиванням, що зігрівали душу і додавали сили. Двох доньок та онучок теж
навчила бабуся Ліда вишивати. І вони вже
мають чималі свої доробки. «Дякую Богу,
що дав мені змогу мати усе, що люблю!» говорила вона їм.

То, что люди они добрейшей души и
очень обаятельные, можно понять даже
без личного знакомства, просто взглянув на работы, которые часто становятся
украшением выставок в Айдар-Николаевском клубе. А тут уж их фантазия
границ просто не знает.
Анатолий Дмитриевич, например, увлекся созданием различных деревянных
фигурок и прочих изделий. Идет, к примеру, в лес прогуляться, видит: лежит обломанная коряга или ветка какая. Значит,
все, мимо не пройдет. Его воображение
уже придумало применение чудному дереву и даже имя подобрало. Так во дворе Кондратенко совсем недавно появился симпатичный деревянный олень. А
трухлявые пни деревьев теперь служат
клумбами для невероятного цветника.

Творческая семья пенсионеров Нины Ивановны и Анатолия Дмитриевича
Кондратенко искренне удивляется, что люди на пенсии не могут найти себе
занятия. Им-то ведь скучать некогда.
Всегда при делах. Они по-другому просто не умеют. Зато запросто могут смастерить диковинную вещицу из самых необычных материалов или
приготовить наивкуснейшее варенье.
Вместе супруги уже 54 года, и их по праву можно назвать образцовой семьей.
Общение с ними дарит заряд необыкновенного позитива! Улыбчивые, гостеприимные, неунывающие, хозяйственные и к тому же очень-очень талантливые.
Все это о супругах Кондратенко.
Во дворе – чистота, красота и поряПомимо таких вот рукоделий Анатолий Дмитриевич долгое время был од- док – результат общих усилий пары.
ним из самых востребованных актеров К тому же двор прямо-таки похож на
театрального кружка «Фараоны». С каж- оранжерею, просто утопает в самых
дой ролью он справлялся просто велико- разнообразных цветах, которые заботлепно. Чего-чего, а чувства юмора ему ливые хозяева холят и лелеют с ранней
не занимать.
весны до поздней осени. Например,
Впрочем, вот так, с улыбкой и огонь- сейчас вы можете насладиться красоком в сердце Анатолий Дмитриевич и той и невероятным ароматом чудесНина Ивановна идут по жизни. Они с ных пионов, флокс, лазоревых, которые
первого дня знакомства «на одной во- уже в полную силу цветут в уютном
лне». Так и «плывут» жизненными дворике Кондратенко.
дорогами, деля радости и справляясь
Пройдет немного времени, и хозяюшс невзгодами вместе, сообща.
ка погрузиться в еще одно свое увлече«Дети, внуки живут далеко, не име- ние – консервацию овощей и фруктов.
ют возможности приезжать к нам часто, Уникальных рецептов знает множество.
как хотелось бы. Так что мы все делаем И каждый – просто пальчики оближешь.
вдвоем, - рассказывают супруги. – И И, конечно, у Нины Ивановны всегда
работаем в саду, в огороде, и отдыха- есть время на ее любимое рукоделие.
ем только вместе. У нас действительно
«Вот как вышла замуж, так и вяжу, и
все поровну, все на двоих».
шью уже 54 года. В этом моя отдушина.
Они поддерживают друг друга во Без этого я просто не представляю себя.
всех начинаниях и гордятся достиже- Как только выдается минутка, или прихониями друг друга. «Ой, пенсия – та- дит вдохновение – ищите меня в кресле
кое дело: чуть дашь слабинку, и ду- со спицами и клубком. Просто обожаю
маешь – то это болит, то другое. Так вязать. Это и красиво, и полезно. А еще
что мы отвлекаемся от таких мыслей. это же так здорово – видеть результат
Проблем со здоровьем, конечно, хвата- своего труда и понимать, что ты делаешь
ет, но мы на них не зацикливаемся. В это не напрасно, а даришь людям улыбку
творчестве, в повседневных приятных и хорошее настроение.
хлопотах находим утешение. Да и куда
Я не ограничиваюсь только вязанием
грустить: мы уже прабабушкой и пра- салфеток. С удовольствием навязываю
дедушкой стали. Нам еще Евочке тепло красоту для всей семьи: свитера, жисвое и заботу дарить надо!», - с улыбкой леты, шарфы, платья – на любой вкус
говорят супруги Кондратенко.
каждого. Правнучке Евочке на годик

Здавалося б – живи та радій! Але раптово і дуже рано пішов з життя коханий
чоловік. Думала Лідія Андріївна, що й
сама від горя помре… «Ти – моя пісня, яку
ми так і не доспівали…», - такі останні
слова були присвячені чоловікові. І лише
вишивання відволікло та врятувало від
нестерпного пекучого болю. Вишивати
почала дуже багато. Одних тільки рушників більше сотні виготовила!. Спочатку
поминальних, потім родичам та друзям
на згадку, а потім онукам для весілля…
У хаті стало як у віночку! На стінах,
вікнах, шафі та дивані, на столах і на ліжку – скрізь барвисте розмаїття вишитих
вправною господинею ніби живих квітів!
Люди приходили подивитися на всю ту
красу як до музею. До речі, з музейниками
Лідія Андріївна підтримувала постійний
зв’язок. То роботи свої на районну чи обласну виставку дасть, то поважних гостей
у своїй хаті радо прийме. І директорка Луганського обласного краєзнавчого музею зі
своїми співробітниками до неї приїжджали, і кореспонденти з районної та обласної
газет, а то двічі були гості аж із самого
Києва! Так у 2008 році до її оселі завітав
відомий етнограф Олексій Доля з коман-
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дою. Пригощала стравами місцевої кухні,
а вони запитували про місцеві традиції та
слухали наші давні пісні у виконанні вже
немолодих михайлівських жіночок.
А одного разу від несподіванки оторопіла – сам директор музею Івана Гончара
– Петро Гончар, чоловік улюбленої співачки Ніни Матвієнко, завітав до їхньої
хати, щоб подивитися, як у нашому селі
виготовляли різноманітні хлібні вироби!
Зібрала кращих місцевих майстринь з випічки і таки здивували всю Україну своїми хлібами! Бо аж 22 їх різновиди було
представлено на виставці «Печу-печу
хлібчик!» у Києві!
Ось так і життя промайнуло. На 73-у
році Лідії Андріївни не стало.
Але згадкою про неї залишилися численні вишиті речі, виготовлені
працьовитими та вправними руками,
що досі прикрашають її колишню оселю. Як до музею заходять у ту хату односельці. А дітям та онукам здається, що господиня просто десь вийшла
ненадовго у своїх справах…
А. СОРОКІНА, науковий співробітник
Новоайдарського районного
краєзнавчого музею.

передавала тоже много всяких одежек, вязаных игрушек. Малышка очень
обрадовалась и обновкам, и игрушкам».
Собственноручно созданные изделия
в доме Кондратенко особо не задерживаются: их супруги раздаривают на долгую
память и в хорошие руки. Кроме всех
этих шедевров, о которых мы уже рассказали, Нина Ивановна увлеклась и созданием оберегов. Всех родных и близких
уже порадовала ими, а недавно передала
обережки и в детский сад «Солнышко».
Такая вот замечательная семья
Кондратенко, солнечная и приятная.
Спасибо за ваш оптимизм, труд и жизнелюбие! Здоровья вам и отличного
настроения на долгие-долгие годы!
М.ТИХОНОВА.
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Повідомлення
про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТДОРСТРОЙ», код ЄДРПОУ 33658865, інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її
впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
65009, Одеська обл., місто Одеса, вул. Генуезька, будинок 1-А, тел (048) 784-75-30.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні
альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планової діяльності є установка мобільної асфальтозмішувальної установки по вул. Великий шлях, буд.
2-а, смт. Новоайдар, Луганської області з метою виробництва асфальтобетонних сумішей для будівництва доріг.
Установка мобільної асфальтозмішувальної установки
типу «240 SM» компанії «Amomatic», Фінляндія, з сушильним барабаном та пальником типу «MIB 503» який працюватиме на дизельному пальному.
Технічна альтернатива 1.
Установка мобільної асфальтозмішувальної 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, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Реалізація планованої діяльності здійснюється на земельній 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 планованої діяльності: територіальні альтернативи 1, 2
Територіальна альтернативи не розглядається.
Об’єкт діючий.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодоріг; поліпшення
дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху,
створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов
праці, поповнення місцевого бюджету податками.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини,
площа, обсяг виробництва тощо)
Мобільна асфальтобетонна установка призначена для
виробництва асфальтобетону. Мобільна асфальтозмішувальна установка типу «240 SM» компанії «Amomatic»,
Фінляндія, розроблена з впровадженням нової технології
щодо екологічних параметрів та відповідає екологічним
стандартам розвинених країн, що являються світовими лідерами, та системі міжнародних стандартів ISO стосовно
вимог використання найкращих доступних технологій, існуючих на даний час у світі. Необхідна виробнича потужність, достатня для звичайної роботи підприємства, складає – 110-240 тон/добу. Час роботи мобільної АБУ складає
від 210 діб до 280 діб на рік на протязі від однієї години
до восьми годин на добу. Загальна кількість переробляємо
інертного матеріалу 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, належить ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» на правах
оренди, загальною площею 1,7 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші
обмеження приведені в діючих державних екологічних
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.
Екологічні обмеження: при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; викиди від стаціонарних джерел викидів повинні
здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його
умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів; забір води для потреб виробництва та скиди стічних вод повинні здійснюватися при наявності Дозволу на
спеціальне водокористування (у відповідності з його умовами); відходи, що утворюються на підприємстві в процесі
виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження,
захоронення, видалення; виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з
чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та
правилами; дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати
нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе зобов’язання виконувати вся умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також
ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання ви-
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мог природоохоронного та санітарного законодавства. При
цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не
потребує додаткових екологічних обмежень.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних
альтернатив. Об’єкт існуючий.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами:
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічно обраному варіанту провадження діяльності.
Щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічно обраному варіанту провадження діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 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: джерелами впливу на повітряне
середовище являються: місця розвантаження, завантаження, вузли пересипання сировини різних фракцій; живильний агрегат, транспортерні стрічки, сушильний барабан,
резервуари зберігання бітуму та палива для пальника сушильного барабану, транспорт.
В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря
потрапляють наступні забруднюючі речовини: речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту, оксиди вуглецю, ангідрид
сірчистий, метан, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), бенз(а)пірен, сажа.
З урахуванням реалізації природоохоронних заходів,
вплив підприємства характеризується як допустимий.
Водне середовище: водозабір на санітарно-гігієнічні нужди та виробничі потреби здійснюється на договірних зобов’язаннях, відведення стічних вод – у вигріб, з послідуючим вивезенням. На об’єкті не передбачається скид стічних
вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Вплив
планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.
Ґрунти: можливий незначний вплив при облаштуванні
майданчика. При цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься.
Шум: межа розповсюдження шуму знадитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування відсутні.
Навколишнє соціальне середовище: поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, підвищення
зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з
прибутку у місцевий бюджет тощо.
Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.
Відходи: в результаті виробничої діяльності утворюються виробничі та побутові відходи. Всі категорії відходів
включно з твердими побутовими відходами тимчасово зберігаються у закритих контейнерах на окремому майданчику
видалення відходів та передаються на утилізацію та захоронення відповідним комунальним установам згідно договорів. передаються відповідним спеціалізованим організаціям
на утилізацію
Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних
значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм
діючого природоохоронного законодавства. Проведення
будь-яких додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на довкілля не доцільне.
Щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
аналогічні обраному варіанту провадження діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядається в зв’язку з відсутністю територіальних
альтернатив. Об’єкт існуючий.
9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля.
Об’єкт відноситься до другої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, стаття 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 11 –
Інші види діяльності: споруди для виробництва штучних
мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема,
планується провести дослідження із впливу планованої діяльності на повітря, ґрунт, надра, поверхневі та ґрунтові
води, флору і фауну району розміщення об’єкту.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це
процедура, що передбачає:
- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку 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, зазначеного
у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право
і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено
в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню 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 Єдиному 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 зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Згідно чинного законодавства України рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде висновок з
ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені
документи дозвільного характеру згідно вимог екологічного законодавства України. Висновок з оцінки впливу на
довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності, дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. що видається Міністерством
енергетики та захисту довкілля України, Департаментом
екології та природних ресурсів Луганської облдержадміністрації.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства енергетики та захисту довкілля України
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського,35, м. Київ, 03030
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; ovd@menr.gov.ua; тел.:
(044) 206-31-40 та (044) 248-23-43).
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Фермерство продає

Трехкомнатную КВАРТИРУ, ПИАНИНО, 066-82-44-952.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Недорого.
099-55-63-199.
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.
ДИВАН, б/у, 095-910-83-65.
ПАСЕКУ. 095-750-17-71.
ПАСЕКУ с пчелоинвентарем, 066-087-79-37.
ПЧЕЛ, 066-308-75-74.
ПЧЕЛОСЕМЬИ,
ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
с.
Бахмутовка.
095-632-57-69.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ. 095-56-25-571.
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

Ушел из жизни хороший человек, отец ТРУНЯКОВ Николай
Илларионович. Выражаем искреннюю благодарность за организацию и проведение похорон Копаневой Татьяне, Суворовой
Олесе, Кореневой Вите, Удоденко Наталье, Глазуновой Ирине,
Рыжковой Ольге, Кашкарову Николаю Петровичу, Сивоконь
Ольге, руководителю КФХ «Айдар-Овощ» Павлову Алексею
Леонидовичу.
Семья Труняковых.

курей-несучок
і молодняк

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

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

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка,
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

работа

Коллектив ПрАТ СВФ «Агротон», Новоайдарский перерабатывающий комплекс выражает искренние соболезнования Голубцову Андрею Александровичу по случаю преждевременной
смерти его отца.
Раптово, до болю дочасно пішла з життя СТРИЖОБИК
Тетяна
Іванівна.
Колектив Олексіївської сільської ради щиро співчуває
рідним та близьким з приводу
неповторної втрати. Просимо
прийняти слова найщирішого
співчуття у цей скорботний
час. Сумуємо разом з вами.
Світлі спогади про цю чудову людину назавжди залишаться в наших серцях.
Поділяємо ваші біль та горе.
Вічна і світла пам’ять!
Депутати Олексіївської сільської ради з щемом і скорботою сумують із приводу передчасної смерті сільського голови
СТРИЖОБИК Тетяни Іванівни.
Висловлюємо щирі співчуття та розділяємо біль тяжкої
втрати з її сім’єю та рідними. Світлий, добрий спомин про
Тетяну Іванівну назавжди залишиться в пам’яті та серцях тих,
хто її знав, любив і поважав.

Предприятию
«Айдар-МилаМ» требуется ОПЕРАТОР
МЕЛЬНИЦЫ,
ОПЕРАТОР
ПО ПРИЁМКЕ И ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА. Обращаться по
телефону 099-50-825-49.

Педагогічний та учнівський колективи Олексіївської
щколи-гімназії глибоко сумують з приводу передчасної
смерті світлої, доброї людини, Олексіївського сільського голови СТРИЖОБИК Тетяни Іванівни та висловлюють щирі
співчуття рідним та близьким.

куплю

Щиро сумуємо і в жалобі схиляємо голови перед світлою
пам’яттю голови села Олексіївка СТРИЖОБИК Тетяни
Іванівни. Висловлюємо щирі співчуття родині та рідним.

ВОСК,
МЕРВУ,
ПРОПОЛИС,
ВОЩИНУ,
050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.
050-964-09-80.

Н. Гетьманцева, Н. Подройко,
члени читацького клубу «Іскра пам’яті».
Колектив ТОВ «Вісник Новоайдарщини» глибо сумує з
приводу передчасної смерті Олексіївського сільського голови СТРИЖОБИК Тетяни Іванівни. Чуйна, доброзичлива, активна, привітна та усміхнена - такою вона назавжди
залишиться в наших спогадах та серцях.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу
цієї непоправної втрати. Памятаємо. Сумуємо.

Отдыхаем с умом
Ответы на задания, опубликованные в № 20
Судоку

Кроссворд
Слева-вниз-направо: 1. Целик. 2. Лут. 3. Каталог. 4. Винил. 5. Тис. 7. Хакас. 9. Налив.
11. Латук. 13. Намиб. 15. Чулок.
17. Новосибирск. 19. Салон.
21. Наказ. 23. Голос. 25. Тарас.
27. Носки. 29. Лотос. 31. Ворот. 33. Калам. 35. Ромул. 37.
Парад. 39. Силикат. 41. Мегрэ.
43. Кулон. 45. Наоми. 47. Зил.
49. Дно.

Справа-вниз-налево: 2. Лех.
3. Кулан. 4. Ватикан. 5. Тит. 6.
Финал. 8. Силач. 10. Калан. 12.
Лотус. 14. Симон. 16. Гулаг.
18. Виват. 20. Колонизатор. 22.
Бокал. 24. Колоб. 26. Саров.
28. Носик. 30. Скрап. 32. Сорос. 34. Ислам. 36. Сомик. 38.
Карен. 40. Тулуз. 42. Магадан.
44. Лилия. 46. Дронт. 48. Кол.
50. Эмо.
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Уважаемые
читатели
«Вестника

Уважаемых, любимых
Дмитрия Дмитриевича и Людмилу Федоровну
ШОПИНЫХ искренне и сердечно поздравляем
с 55-летием совместной жизни!

Новоайдарщины»!
На период карантина

Сегодня юбилей вашей семьи – вам две пятёрочки за все заслуги. С любовью счастье всегда в дом
несли. За вас сердечно рады дети, внуки! С годами
брака опыт обрели, учились уступать и все прощали. Свои вы чувства нежно сберегли и изумрудный
юбилей сыграли!
Вы пара любящая, мудрая, у вас сегодня юбилей! Не просто свадьба – изумрудная! Спешим поздравить мы вас с ней! Желаем крепкого здоровья,
побольше бодрости и сил! Чтоб брак, наполненный
любовью, и дальше счастье приносил!

приём рекламы
и поздравлений в редакции
с 09:00 до 11:00,
или по электронной почте
(vestnikaydar@gmail.com)
и по телефону

С любовью – дети, внуки, правнуки.

0500751530.

Свято встановлено згідно з Указом Президента від 17 вересня
2004 року, в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних
Кирила і Мефодія – просвітителів, що відіграли визначну роль у
розвитку й становленні слов’янського письменства і культури,
покровителів Європи.
Слов’янська писемність була
створена в IX столітті, приблизно у 862 році. Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я
візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом.
А допомагав йому в богоугодній
справі освіти слов’янських народів
старший брат Мефодій.
Кирило створив слов’янську
абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати
слов’янську звукову систему.
Були створені дві абетки —
глаголиця і кирилиця. Одночасно зі створенням абетки
було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов'янську Євангелія та Псалтиря.
Найстаріший слов’янський
датований текст, відомий сьогодні, — це напис зі скельного
монастиря поблизу села Крепча у Болгарії. Він сповіщає про
смерть раба божого Антона у
921 році. Найдавніша датована
слов’янська книга — Євангеліє, переписане у 1056—1057
рр. для новгородського посадника
Остромира.

Цікаві факти
про слов'ян
- слов'яни - індоєвропейські
племена, які замешкують Європу
близько 2 тисяч років;
- вчені досі не знають, як з'явились слов'яни: прийшли разом
з гунами, зародились у басейні
Дунаю або в Придніпров'ї;
- чисельність слов'ян у ХХІ ст. -

від 300 до 350 мільйонів осіб;
- поділ на західних, східних і
південних слов'ян відбувся у другій
половині І тисячоліття н. е;
- п'ята частина території Європи
заселена слов'янами;
- дитячий вік у слов'ян поділявся
на такі періоди: баяння (колисання)
- до 2 років, пестування (виховання) - до 5, вік першої праці - до 7,
й отроцтво - до 12;

- піч — найважливіший елемент слов'янського дому. Якщо
хата згоріла, то піч переносили
на інше місце і будували навколо
неї нову домівку;
- каша - основа слов'янського раціону. Хоча вариво із зілля,
пізніше назване «борщем», теж
має півторатисячну історію;
- хліб ранні слов'яни пекли без
закваски, у вигляді прісних коржів. Кисле тісто почали місити
лише в середині VIII століття;
- свиня — не просто свійська,
а й сакральна тварина для слов'ян.

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

Традиція дбайливо ставитись до
цієї (можливо, тотемної) тварини
виявляється у повному використанні субпродуктів у їжу. Холодець з ратиць і ковбаса з крові —
жодна частина туші не повинна
була опинитись на смітнику;
- єпископ Оттон Бамберский,
який бував на Русі двічі в період
з 1124 по 1127 рік, описував ці
краї так: «Достаток риби в морі,
річках, озерах та ставках настільки великий, що здається просто
неймовірним. На один денарій
можна купити цілий віз свіжих
оселедців, які настільки гарні, що
якби я почав розповідати все, що
знаю про їх запах і товщину, то
ризикував би бути звинуваченим
у черевоугодництві. По всій країні
безліч оленів і ланей, диких коней,
ведмедів, свиней і вепрів та різної
іншої дичини. У надлишку є
коров’яче масло, овече молоко, бараняче і козяче сало, мед,
пшениця, коноплі, мак, всякого
роду овочі та фруктові дерева,
і, якби там ще виноградні лози,
оливкові дерева і смоковниці, можна було б прийняти цю
країну обітовану, до того в ній
багато плодових дерев…»;
- з початку VI століття
слов’яни почали здійснювати походи на Візантію. Їхні
племена розташовувалися на
північ від Східної Римської
імперії. Самі візантійці описували наших предків як волелюбних, мужніх, витривалих
людей. Вони добре воювали, але
бранців не робили своїми рабами. Їм пропонувалося залишитися
в племені або повернутися додому;
- східнослов’янські племена розмовляли лише старослов’янською
мовою. Різниця була лише у діалектах і акцентах. Літописи свідчать, що під час віче посли і князі
з інших міст вільно спілкувались
з місцевими жителями.
tut-cikavo.com;
umapalata.zp.ua; kobu.kiev.ua

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.
Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)
Код ЄДРПОУ 02476675
п/р
№ UA133047950000026001053726328
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 304795

В 1992 году на Второй Всемирной конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро была принята Конвенция
ООН о биологическом разнообразии. Суть этой конвенции сводится к тому, что человечество должно принять решительные
меры для сохранения всего биологического разнообразия, включая видовое разнообразие, разнообразие в рамках вида и разнообразие экосистем, а также для обеспечения рационального использования его компонентов. На сегодняшний день Конвенция
ратифицирована 196 странами.
Принимая во внимание значимость просветительской
и популяризаторской работы для осуществления Конвенции на всех уровнях, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 55/201 от 20 декабря 2000 года постановила отмечать
Международный день биологического разнообразия 22 мая,
в день принятия текста Конвенции.
- из всех диких животных
О природе,
крысы дольше остальных могут
которая удивляет
существовать без воды. Даже
дольше, чем верблюды;
- в настоящее время описано
- у удивительной птички
около 1,75 млн. видов, большую колибри сердце в полёте бьётчасть которых составляют малые ся до 1000-1200 раз в минусущества, такие как насекомые;
ту, а летают они на протяже- один миллион видов флоры нии практически всей жизни,
и фауны находится под угрозой отдыхая очень редко;
исчезновения;
- муравьеды на самом деле
- на Земле есть одно-един- муравьёв почти не едят, предственное бессмертное существо. почитая им термитов. А терЭто медуза, хорошо изученная миты — родственники тарабиологами. Она развивается канов, несмотря на внешнее
из полипа, и после окончания сходство с муравьями;
жизненного цикла медуза не
- у осьминогов квадратумирает, а опускается на дно ные зрачки. А у коз — прямои снова превращается в по- угольные;
лип, после чего цикл запуска- рекордсменом по количеству
ется заново. Этих медуз охотно зубов является обыкновенная
едят рыбы, и это единственное, улитка. У неё их около 25000;
что мешает им жить вечно;
- у бегемотов пот красно- удивительный с точки зре- го цвета благодаря содержания биологии механизм охоты нию в нём особых элемени питания развился у морских тов, которые превращают этот
звёзд. Они выбрасывают свой самый пот в самый настоящий
желудок наружу, обволакивая им солнцезащитный крем;
жертву, после чего запускается
- жирафы - единственное
процесс переваривания;
млекопитающее, у которого
- некоторые виды моллюсков, язык синий, а не красный;
например, устрицы, могут менять
- отпечаток собачьего носа
пол по собственному желанию;
так же уникален, как и отпечатки
- в организме человека сум- человеческих пальцев;
марный вес бактерий, в основном
- домашние кошки мяукают,
в кишечнике, достигает полутора только когда хотят обратить на
килограммов;
себя внимание людей. При обще- некоторые птицы уме- нии друг с другом они эти звуки
ют спать во время полёта. В не используют;
частности, так действуют аисты;
- пингвины имеют уникальный
- самыми долгоживущими стиль ухода за своими спутницадеревьями на свете, вероят- ми. Для выражения любви, самцы
нее всего, являются секвойи. предлагают своим возлюбленным
Возраст самых старых из них гальку, которая в дальнейшем слудостигает 2000 лет;
жит строительным материалом их
- кукушки подбрасывают семейного гнездышка;
своих птенцов в чужие гнёзда
- количество живых органе потому, что они такие плохие низмов в чайной ложке почвы
родители, а потому что взрослые больше, чем всё население
кукушки и их детёныши нашей планеты;
питаются разными продуктами;
- обезьяны могут жестами
- сокол-сапсан, пикируя на до- передавать сообщения;
бычу, развивает скорость свыше
- каждый тигр имеет уни300 километров в час;
кальное
расположение
по- львы обладают самым ма- лос, что можно приравнять к
леньким сердцем по отноше- отпечаткам пальцев.
нию к размерам тела среди всех
обитающих на нашей планете
natworld.info; newtonew.com;
диких животных, являющихся
storyjumper.com; 100-faktov.ru.
хищниками;
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Редакція може скорочувати та правити отримані матеріали, не розділяти точку зору авторів публікацій.
Рукописи не повертаються. Листування з читачами – тільки на сторінках газети.
Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.
PR-матеріали позначені
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