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Шановні новоайдарці, мешканці Новоайдарської громади!
Щиро вітаю вас з прийдешнім Великоднем!

Прийміть щиросердечні вітання з радісним і величним                            
християнським святом – Воскресінням Христовим!

Нехай Великодні дзвони принесуть у ваші домівки безмежну 
радість і достаток, спокій і благополуччя, щастя і міцне здоров’я, 
наповнять серце добром і милосердям. Нехай Боже благословення 
буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої 
держави, здійснення найзаповітніших сподівань.

Нехай Світло Воскресіння Христового надає нам силу перебо-
роти всі труднощі, з якими доводиться стикатися, та прино-
сить непохитну віру в кращий завтрашній день! У торжестві 
Великоднього вітання «Христос Воскрес!» щиро бажаю, щоб 
ваші чисті помисли завжди втілювалися в життя, щоб жит-
тя грало яскравими барвами великодніх писанок та ніколи вас                                                                         
не покидали любов до життя та гарний настрій!

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні жителі Новоайдарської громади!
Сердечно вітаю вас із травневими святами!

Першотравень – це не просто свято весни і праці. Це дні 
солідарності та взаємної підтримки трудящих усього світу у 
прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві. Тож не-
хай у кожного з нас завжди буде улюблена справа, яку подобається 
робити, повага колег, задоволення від відмінних результатів   
праці.

Нехай на нашій благословенній землі завжди панують мир, спокій 
та добро, а ці чудові свята додадуть всім наснаги, оптимізму 
і впевненості у власних силах. Бажаю всім міцного здоров’я, 
бадьорості духу, довгих років життя, тепла людських стосунків і 
непохитної віри в світле та щасливе майбутнє!

Щиро зичу щастя, здоров’я, весняного тепла, натхненної 
творчої праці! Хай першотравневі свята принесуть вам і ва-
шим близьким радість та задоволення, злагоду та добробут ва-
ших осель! Хай панують мир, гарний настрій та добрі почуття                                                     
у ваших домівках!

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Родные мои!

Сегодня по всей стране, во всех 
церквях и храмах мы встречаем 
светлый праздник Воскресения.

Лично для меня Пасха всегда была 
самым светлым днем в году – даже 
если погода при этом не радовала. 
Этот праздник, прежде всего – сим-
вол победы веры над безнадежно-
стью, спасения над безысходностью, 
добра над злом и торжество             
жизни над смертью.

Пусть пасхальное ликование наполняет ваши сердца, ибо 
Христово Воскресение – это основание жизни, победившей                         
смерть, порок и тление.

Пусть ваши души, как и сегодняшняя весна, вдохнут пас-
хальное тепло и возродятся чистыми, теплыми, радостными                               
мыслями и делами!

В этот день желаю каждому из вас, дорогие мои, вкусной пасхи   
и крепкого здоровья! Христос Воскрес!

Народный депутат Украины Лукашев А. А.

Дорогі земляки!

Від імені районної державної адміністрації та районної 
ради прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого                               
Христового Воскресіння!

Великдень – це символ торжества добра над злом і початку но-
вого життя. Це свято дає нам упевненість в тому, що будь-які 
труднощі можна здолати. Складні випробовування, які сьогодні 
випали на долю всього українського народу, повинні об’єднати нас, 
зробити сильнішими, мудрішими, людянішими.

В найскладніші часи ми непохитно вірили – Господь не за-
лишить нас, відчували його захист і підтримку. Великдень 
нагадує нам про духовне відродження, яке потрібне всім нам,                                                                    
всій українській нації.

Зичимо, щоб Божа благодать ніколи не покидала ваші ро-
дини. Нехай світло пасхальної свічки зігріє ваші серця, а теп-
ло родинного вогнища і непохитна віра додають сил і наснаги                                                         
до нових звершень. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Голова     Голова
райдержадміністрації  районної ради
Тетяна НОВИКОВА   Олена КОРОБКА

Дорогі земляки!

Великдень для кожної української родини – свято особливо ша-
новане та величне. Адже усі ми віримо, що добро завжди перемагає 
над злом, життя – над смертю, а віра – над безнадією. 

Саме з вірою у нашу перемогу прийдемо ми до храмів та будемо 
молитись за повернення миру на Луганщину. За щастя та здоров’я 
наших бійців, які залишили свої родини, щоб ми могли святкувати 
у родинному колі. 

Кожного року, коли я розрізаю запашну паску та беру у руки 
крашанку, згадую бабусю, яка, попри радянські забобони, що-
року пекла найсмачніші куличі на Луганщині та вчила мене                                              
розмальовувати писанки. А потім роздавала їх сусідським дітям. 

Упевнений, що й через тисячу років нічого не зміниться: й 
благодатна звістка про Воскресіння Сина Божого наповнюва-
тиме кожну душу та оселю не тільки добрими словами, але                                         
любов’ю та милосердям.

Вже понад рік ми боремось із страшною пандемією, яка забрала 
мільйони життів. Тож, на кожному з нас лежить відповідальність 
за здоров’я та життя близьких.

Нехай Світло Воскресіння Христового надає нам силу пере-
бороти всі труднощі, які випали на нашу долю та непохитну                       
віру в кращий завтрашній день! 

Щиросердно вітаю вас із Світлим Христовим Воскресінням!
Бажаю, щоб ваше життя було чистим, як Святий Благодат-

ний вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска, та яскравим,                   
як українська писанка. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Голова Луганської ОДА –
керівник обласної ВЦА   Сергій Гайдай.
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15 квітня відбулось пленарне засі-
дання позачергової дев’ятої сесії вось-
мого скликання Щастинської районної 
ради під керівництвом голови райради 
Олени Коробки. На засідання прибуло 
27 депутатів. В роботі сесії взяли участь  
голова Щастинської районної державної 
адміністраці Тетяна Новикова, Новоай-
дарський селищний голова Ігор Шопін, 
керівники комунальних установ та інших 
організацій Щастинського району, також  
голови новостворених ВЦА Щастинсь-
кого району: Широківської сільської 
ВЦА Олександр Штиров, Станично-
Луганської селищної ВЦА Альберт 
Зінченко, Нижньотеплівської сільської 
ВЦА Дмитро Кондратьєв.

До порядку денного увійшло 12 
питань, серед яких про безоплатну 
передачу майна зі спільної власності 
територіальних громад Станично-Лу-
ганського району у комунальну власність 
Станично-Луганської селищної ВЦА.

Були заслухані та затверджені звіти 
про виконання фінансових планів 
за 2020 рік КНП «Новоайдарська 
багатопрофільна лікарня», КНП «Ща-
стинська міська лікарня», КНП «НОВО-

АЙДАРСЬКИЙ ЦПМСД»,  прийнято до 
відома звіт КНП «ЦПМСД Станично-
Луганської районної ради» та звіт щодо 
фінансово-господарської діяльності 
за 2020 рік КП «Станично-Луганське      

районне бюро технічної інвентаризації».
Найголовнішим питанням було при-

йняття змін до районного бюджету.  До 
Щастинської районної ради звернулись 
комісії з реорганізації відділу культу-
ри, молоді та спорту, відділу освіти  
Станично-Луганської РДА, районного 
центру соціальних служб для дітей, сім’ї 
та молоді Станично-Луганського рай-
ону, ліквідаційної комісії відділу куль-
тури, молоді та спорту Новоайдарської 
РДА, про виділення коштів на погашен-
ня заборгованості по заробітній платі 
з 1 січня 2021 року працівникам не-
юридичних установ культури та освіти.  
Районні депутати підтримали виділення 
коштів на погашення заборгованості у 
сумі 4 млн 126 тис. грн. Із 27 депутатів, 
присутніх на сесії, за дане рішення                         
проголосували 23 депутати.

Рішення сесії та протоколи поіменного 
голосування розміщено на офіційному 
сайті райради (shchastia-rada.gov.ua).

23 квітня працівники КП «Новоайдарське СКП» на скелях «Баранячі 
лоби» встановили дванадцятиметровий флагшток з прапором України, що                                                              
буде гордо розвиватися над Новоайдарщиною.

26 квітня у Новоайдарі  біля Пам’ятного знаку ліквідаторам  аварії на Чорнобильській 
АЕС відбулось покладання квітів. У заході взяли участь голова Щастинської РДА Те-
тяна Новикова, голова райради Олена Коробка, Новоайдарський селищний голова 
Ігор Шопін та голова ГО «Інвалідів та ветеранів Чорнобиля» Анастасія Очкур.

23 квітня в смт Новоайдар завітали 
гості з Дрогобицької міської громади 
Львівської області. 

Новоайдарський селищний голо-
ва Ігор Шопін та заступник Дрого-
бицького міського голови Андрій Ковч 
підписали Меморандум про співпрацю 
в економічній, науково-технічній та 
культурно-гуманітарній сферах.

Метою цієї угоди є взаємодія та 
координація діяльності зусиль для 
створення нових та розвиток існуючих 
напрямків в економічній, науково-
технічній та культурно-гуманітарній  
сферах. 

Основними напрямками співпраці є 
розвиток населених пунктів; підтримка 
господарських ініціатив, комунікацій, 
науки, техніки; охорона навколишнього 
середовища; охорона здоров’я; туризм, 
освіта, культура; соціальний захист на-
селення; підвищення ефективності 
муніципальних фінансових систем; 
обмін досвідом з удосконалення струк-
тури і функцій рад; формування тісних 
контактів між молоддю та молодіжними 
організаціями; встановлення зв’язків 
між підприємницькими колами,  
бізнесменами та підприємствами.

Схід і Захід разом! Україна у нас одна!

ДОВІДКА «ВН». Дрогобич – місто 
обласного підпорядкування Львівської 
області, районний центр.

Рік заснування - 1091, перша згадка в 
історичних документах - 1238 р. За ле-
гендою, місто було засноване мешкан-
цями міста Бич, спаленого половцями 
в кінці ХІ ст. Звідси і назва — «Другий 
Бич». У 1250 році тут засновано Дро-
гобицький солевиварювальний завод, 
який є найстарішим  діючим солевива-
рювальним заводом у Європі. Тому сіль              
зображена на гербі сучасного міста.

Станом на 1 січня 2011 року населен-
ня міста становило 96,6 тис. чоловік. 
Загальна кількість населення грома-
ди – 209 тис. 952 особи. Територія           
міста   становить 44,5 кв.  км.

Дрогобич - друге за промисловим потенціалом місто області. 
У 2016 році з ініціативи міського голови Тараса Кучми розпочалося впровад-

ження проекту «Дрогобич — Smart City». Натепер Дрогобич є зразком цифрової 
трансформації України. За останні три роки місто зібрало всі можливі на-
городи в проектах Smart City. В рейтингу прозорості серед 100 найбільших                              
міст України за 2017, 2018 та 2019 роки він займає 1 місце.

Дрогобич — значний освітній осередок Львівщини і держави.  Діють   
декілька вишів, серед яких педагогічний університет; духовна семінарія, 
18 шкіл, гімназія, ліцей, технікуми і коледжі, музичне і медичне училища,                                                                     
музичні та художні школи.

 Дрогобиччина відома як батьківщина славетного українського письменни-
ка, поета, громадського діяча Івана Франка. Тут він навчався у Дрогобицькій 
головній школі при церкві Святої Трійці та в Дрогобицькій вищій гімназії імені 
Франца-Йосифа. Вже як зрілий письменник і суспільний діяч, він неодноразо-
во відвідував місто свого дитинства та юності та контактував зі своїми                                                      
дрогобицькими знайомими.

Унікальна дрогобицька дерев'яна церква святого Юра внесена до списку 
Світової спадщини ЮНЕСКО.
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Ні дня без танцю
Ця тендітна дівчина із своїх 20 з «хво-

стиком» років більше чотирнадцяти присвя-
тила хореографії. Учні з повагою називають 
її Альоною Андріївною. А. А. Махортова 
вже три роки працює викладачем по кла-
су хореографії в Новоайдарській дитячій             
школі мистецтв.

Свої перші хореографічні «па» Альон-
ка зробила ще будучи вихованкою дитячо-
го садка. Дівчинці це дуже сподобалося. 
Трохи пізніше, коли пішла в школу, стала 
першокласницею відразу двох шкіл - Но-
воайдарської школи-гімназії та Дитячої 
школи мистецтв по класу хореографії. Ви-
кладач Тетяна Володимирівна Тіханова ві-
дразу розгледіла в ній талант і надзвичайне 
прагнення навчитися: дівчину не лякали 
навантаження, вона не боялася ніяких, на-
віть найскладніших вправ на розтяжки. Все 
це захоплювало Альону, на кожне занят-
тя вона бігла з величезним задоволенням.            

Хоча, звичайно, свої складні періоди були.
Власне кажучи, ця любов до танцю і 

руху зіграла важливу роль в житті дівчини. 
По закінченню 9 класу школи вона успішно 
склала вступні іспити і стала студенткою 
Луганського обласного коледжу культури і 
мистецтв при Академії культури і мистецтв. 
Після його закінчення на повну силу пра-
цює викладачем у ДШМ, здобуває вищу 
освіту.

- Знаєте, бути Альоною Андріївною - 
дуже відповідально. Але ще за час своєї 
практики я зрозуміла, що дуже хочу пра-
цювати з дітьми, так хочеться навчити їх 
всьому, що знаю і вмію сама. У багатьох ді-
ток я помітила величезний потенціал, який 
потрібно розвивати. Саме завдяки хорео-
графу, на мою думку,  людина може полю-
бити, або зненавидіти танець. Завдяки його 
майстерності і праці учень може досягти 
висот, навчитися відчувати красу танцю, 
багатогранність і неповторність. Він пояс-
нює і мотивує, навчає і коригує, допомагає 
і стимулює. І я хочу і мотивувати, і навчати, 
і надихати своїх учнів власним прикладом.  

Обдарована дівчина є постійною учас-
ницею різних концертів і заходів. За весь 
час хореографічної кар'єри Алена висту-
пила на сцені понад 150 разів. Але цьому 
передує, звичайно, неабияка праця. Викла-
дач разом з учнями годинами проводять в 
класі хореографії, щоб вчитися та вдоско-
налюватися, а потім сміливо виходити на 
сцену й демонструвати глядачам надзви-
чайні танцювальні композиції. Цінні всі 
танці, всі хореографічні композиції, які                                                   
готує зі своїми учнями.

- Кожна підготовка до будь-якого ви-
ступу вимагає неймовірних фізичних і мо-
ральних витрат, - ділиться хореограф. - Я 
завжди шалено хвилююся перед виходом на 
сцену: а чи сподобається глядачам мій та-
нець, чи зрозуміють вони мою задумку, осо-

бливо, якщо це сюжетний танець. Стою за 
лаштунками, хвилююся. Роблю крок на сце-
ну - і забуваю про все. Є тільки я і танець. 
На ці 3-4 хвилини для мене вже не існує                                                                   
нічого і нікого. Тільки рух. Тільки танець. 

Я вважаю, що танець нікого не зали-
шить байдужим. Мистецтво танцю при-
тягує і зачаровує. Танець відкриває нові 
можливості і стимулює до вдосконалення,                           
додає впевненості в собі.

«Навіть на фото я танцюю»

Саме так запевняє яскрава та енергійна 
керівниця танцювального гуртка в Новоа-
йдарському селищному Будинку культури 
Анастасія Копанєва.

І це зовсім не дивно, адже дівчина про-
сто не уявляє себе окремо від танцю. Вона 
і танець стали одним цілим ще в ранньому 
дитинстві дівчинки. В свої чотири рочки, 
коли чула музику, починала танцювати. 
Тоді матуся й вирішила рухливу донечку 
відвести до школи мистецтв. Першою вчи-
телькою там для Насті стала Т. В. Тіхано-
ва, яка багато в чому є прикладом для неї 
і зараз. Як зізнається Настя, вже тоді вона 
безтями закохалась у танці і з нетерпінням                                             
чекала на нові виступи.

По закінченню школи вона не мала сум-
нівів щодо подальшого навчання – тільки 
хореографія! Звичайно, навчання в Лу-
ганській академії культури та мистецтв 
не було легким, адже аби досягти резуль-
тату, потрібно було пройти через безліч 
випробувань. Але Анастасія все подолала                         
і навчалася з величезним натхненням.

«Я думаю, що хореографія  – це особли-
вий вид мистецтва, який захоплює не тільки 
тіло, а  душу і сердце, - ділиться Анастасія. - 
Із кожним звуком мелодії тіло створює осо-
бливий ритм, який відображається у танці. 

Сама професія хореографа це не лише ро-
бота, але й хобі. Саме в цій сфері я можу 
розкривати дітям всю красу танцю й набли-
зити їх до прекрасного. Передаючи їм свої 
знання, вміння, мій запал та захоплення 
танцями, я відчуваю, що приношу користь 
суспільству. 

Ця професія повністю відображає мій 
стиль життя. Танець – це щось незвичайне, 
це поєднання пластики, почуттів, міміки 
та історії, яку танцюрист розповідає гля-
дачам. В мене немає улюбленого стилю в 
хореографії. Мені подобається і швидкий 
грайливий український танок, і сучасні                         
ритми, і танки різних народів».

Анастасія Сергіївна щодня поспішає на 
улюблену роботу. Там на неї чекають най-
менші дітлахи з підготовчої групи дитячого 
садочка, їхній колектив має назву «Смеша-
рики», танцювальні групи «Струмочок», 
«Барвинок» та «ДК-денс». І хоч вона пра-
цює в Будинку культури менше року, вже 
може похвалитися виступами на сцені.

Ідеї для танців, як зізнається дівчина, 
приходять до неї спонтанно, і втілення 
їх у життя не викликає труднощів, адже 
вихованці підхоплюють усі починання                                     
молодого наставника.

«Хореографія для мене – все жит-
тя, моє повітря. Я ніколи не вірила, що 
моє хобі стане улюбленою роботою. Та-                         
нець – моє життя! Коли танцюю, я надиха-
юсь. Найважче в професії хореографа – це                                    
самодисципліна. 

Хореографія – це грація, краса, це мова 
тіла, якою можна сказати набагато біль-
ше, ніж словами. Ось що хореографія                    
означає для мене.

Щиро вітаємо всіх, для кого День 
танцю – не звичайний день у календа-
рі. Бажаємо й надалі отримувати за-
доволення від танцю, бути такими ж 
яскравими, граційними, запальними                                              
та усміхненими!

М. ТИХОНОВА.

Зараз через пандемію та карантинні 
обмеження ми не маємо можливості 
так часто, як раніше, відвідувати кон-
церти та культурні заходи. Але все ж 
вони періодично  мають місце.

Наприклад, святковий захід на по-
чатку весни, що пройшов у Будинку 
культури. Великим успіхом користу-
вались тут хореографічні композиції. 
Вони були цікаві, яскраві, колоритні й 
нікого не залишили байдужими. Основну 
відповідальність за підготовку цих но-
мерів взяли на себе два молоді хореогра-
фи – Альона Махортова з Новоайдарської 
дитячої школи мистецтв та Анастасія 
Копанєва з Новоайдарського селищного 
Будинку культури.

Тож до Дня танцю ми вирішили 
розповісти на сторінках газети про цих 
двох чарівних та граційних дівчат, які 
прищеплюють дітям любов до танців.

Те, що конкурс проходив дистанційно, 
зовсім не означає, що боротися було лег-
ше. За цей карантинний період педагогічні 
колективи закладів мистецької освіти на-
працювали нові методи навчальної та ме-
тодичної роботи, віднайшли нові засоби 
та форми роботи з учнями аби ті не тіль-
ки не втратили набутих знань і навичок,                                        
а й змогли отримати нові.

А також не забували брати участь в 
улюблених конкурсах, які, звичайно, теж 
змінили свій формат та стали «онлайн». 
Один з них – це обласний конкурс «Мисте-
цтво і діти». Залюбки взяли в ньому участь 
юні таланти з Новоайдарської дитячої 
школи мистецтв. І, за доброю традицією,                     
продемонстрували відмінні результати.

 Звичайно, в онлайн-конкурсі були свої 
певні вимоги. Загалом, вони мало чим від-
різнялися від умов для конкурсу в «реалі». 
Та все ж… Учасники повинні були викона-
ти по два твори, як музиканти, так і вока-
лісти, суворо дотримавшись хронометражу.  
Вокалістам треба було виконати дві пісні: 

акапельно та під музичний супровід. Чесно 
кажучи, кожний виступ дійсно був непере-
вершений! Як вони могли не сподобатись! 
Таке враження, що слухав би й слухав,      
настільки постаралися конкурсанти!

Діти зізнаються, що хвилювались не 
менше, ніж під час виступів у реалі. А, 
може, ще й більше. Роблячи відеозаписи, 
помічали якісь недоліки, тому подекуди 
переписували по декілька разів. Ще й ще, 
поки все на відео не було ідеально.

Слід зауважити, що всі діти виклались 
на повну: і зовнішній вигляд, і манера ви-
конання, і рівень майстерності – все було 
якнайкраще! Так, часом хвилювання було 
відчутно й через екран, але кожний виступ 
був гідний уваги.

Записали. Викладачі відправили відео-
записи. Хоча й тут стикнулися з певними 
складнощами, але всі перешкоди було по-
долано. А далі – очікування. Таке хвилю-
юче, адже щороку юні новоайдарці повер-
таються з цього конкурсу з перемогами. Як          
же буде цього року? Чи не підведе онлайн?

А тепер хвилювання позаду. І ось вони, 
чудові результати.

ІІ місце посів Віталій Дяченко (ІІІ віко-
ва категорія, гітара, викладач Олександр 
Зайцев). Талановитий юнак підкорив 
журі виконанням «Сонатини» І. Ху-                                  
торянського, «Менуету» С. Вайса та твору                                                                           
«Curious» О. Вінницького.

ІІІ місце в конкурсі отримала Карина 
Чєркашина (І вікова категорія, естрадний 
вокал, викладач Наталія Курчицька). Вона 
заспівала пісню «Намалюй» на слова та 
музику К. Комара та «Радуга желаний»          
(сл. В. Суколинського, муз. О. Тітової).

ІV місце підкорилося Данилу Крив’якіну 
(І вікова категорія, гітара, викладач Олек-
сандр Зайцев). Хлопець зіграв твір «Весе-
лий мексиканець» О. Копенкова та «Бала-
ду» Е. Марчеллі. Також ІV місце заслужив 
Микита Пронін (ІІІ вікова категорія, гіта-
ра, викладач Олександр Зайцев). У його 
виконанні  пролунали варіації на тему 
«Ніч яка місячна», «Прелюдія» Баха та 
твір «Астор» В. Єрзунова. Серед вокаліс-

тів ІV місце підкорилося Анастасії Шило-
вій (ІІІ вікова категорія, естрадний вокал,                                       
викладач Наталія Курчицька).

Гарно виступили й інші конкурсанти 
з НДШМ: Данило Пронін (викл. Н. Кур-
чицька), Микита Янцен (викл. В. Зверха-
новська), Дар’я Корєнева (викл. Т. Жда-
нова), Владислав Дяченко та Ярослав                                   
Гречишкін (викл. В. Мосьпан). 

Молодці! Кожний ваш виступ – справж-
нє свято музики та пісні! Ви та ваші викла-
дачі доклали багато зусиль до спільного 
прекрасного результату. Так тримати!

Вітаємо всіх учасників і перемож-
ців! Бажаємо натхнення та нових пере-
мог, нових творчих досягнень! Ми вами 
пишаємося! Ви всі молодці, талановиті, 
яскраві, справжні зірочки, які сяють все 
яскравіше та яскравіше. Своєю участю 
в конкурсі ви тільки підтверджуєте свої                                                      
неперевершені дані! 

Дякуємо учням та викладачам за гідні 
результати на конкурсі!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно стали відомі результати обласного огляду-конкурсу індивідуальної виконавської майстерності серед учнів шкіл естетичного виховання «Мистецтво і 
діти», що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів                                 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» відбувся дистанційно.

Сольний виступ Альони Махортової Анастасія Копанєва з вихованцями
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Натуральные красители — самый лучший ва-
риант для того, чтобы показать дочери или сыну, как 
можно окрасить куриные яйца. Предложите ребен-
ку помочь вам в этом процессе. Это увлекательно и                               
познавательно!

Красивый фиолетовый цвет придают листья синей 
капусты. Положите их в кастрюлю с яйцами, варите в 
течение 10 мин. Затем выключите огонь и оставьте на 
10 мин. После остудите и вытрите насухо. Кстати, для 
придания крашенкам фиолетового (бордового) оттенка 
можно использовать отвар из свеклы.

Красно-коричневый оттенок придаст отвар из лу-
ковой шелухи, залейте ее кипятком и дайте настоять-
ся в течение 2 ч. Затем добавьте яйца и варите 10 мин. 
Чтобы яйца не потрескались, обязательно добавьте 
соль в воду. 

Салатовый цвет получится, если сварить яйца со 
свежей зеленью. К примеру, нарежьте мелко шпинат, 
затем добавьте в воду и варите яйца в течение семи 
минут. Затем отключите огонь и дайте яйцам остыть                          
и обсохнуть.

 Яйца в крапинку. Обваляйте яйца в крупе, замо-
тайте в марлю и варите в цветном растворе до полно-
го приготовления. Затем остудите и снимите марлю.              
Дайте яйцам обсохнуть

Яйца в полоску. Обвяжите яйца веревкой, тонким 
скотчем или лентой. Далее опустите в зеленый раствор 
со шпинатом и варите в течение 5 минут. Достаньте, 
промойте и снимите веревку.

Яйца с растительным рисунком. Мокрый лист пе-
трушки приложите к яйцу, наденьте сверху чулок и за-
крепите. Когда закончится процесс окраски в луковой 
шелухе, высушите яйцо и снимите чулок.

«Мраморные» яйца. Сначала покрасьте яйцо в 
светлой краске и дайте высохнуть, а потом опусти-
те в раствор более темного цвета. Идеально подойдет 
отвар из свеклы или сок красной капусты. Варите яйцо                     
5 минут.

Это, пожалуй, самый интересный и долгождан-
ный момент для детей в приготовлении к Пасхе. 
Ведь можно не только наблюдать, но и активно 
участвовать в создании праздничной пасхальной 
атмосферы.

Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного 
из самых главных христианских праздников.

 Какие продукты нужно положить в пасхальную 
корзину:

Паска – символ Воскресения и Небесного Цар-
ства. Выпекание паски – важный этап приготовления 
к празднику. У большинства хозяек свой рецепт. Го-
товить тесто на паску надо в спокойной обстановке, 
только с хорошими мыслями, потому что при других 
обстоятельствах она может не удаться. Считается, что 
во время трапезы после воскресения апостолы по-
ставили перед Иисусом именно хлеб, которому было 
отведено центральное место. Кроме того, хлеб для 
христиан является символом тела Иисуса, его жер-
твы. Согласно Евангелию, Христос во время тайной 
вечери со своими учениками благословлял именно 
дрожжевой хлеб. Также пасхальный хлеб должен быть 
сладким, сдобным, приготовленным из самого нежно-
го теста. Праздник ведь радостный, светлый, и хлеб                        
должен быть самым изысканным.

Яйца – это обязательный символ пасхальной кор-
зины, который символизирует новую жизнь и возрож-
дение. В корзинку нужно положить по паре яиц для 
каждого члена семьи. К истинным пасхальным сим-
волам относятся именно красные яйца. Поэтому среди 
разноцветных, разрисованных и расписных обязатель-
но должны быть в корзинке красные крашеные яйца. 
За праздничным столом по возвращению домой после 
освящения яйца необходимо съесть самыми первыми. 
По преданию, известие о воскресении Христа римско-
му императору Тиберию сообщила Мария Магдалина. 
В качестве подарка для императора женщине из бедной 
семьи пришлось взять обычное куриное яйцо. Пра-
витель, приняв дар и выслушав вестницу, рассмеял-                                                                                   
ся в ответ и воскликнул, что не может умерший во-
скреснуть, так же как белому яйцу никогда не стать 
красным. И, к удивлению, произошло чудо – яйцо в 
руках императора вмиг покраснело. Яйца хозяйки ста-
раются не только красить, но и придавать им интерес-
ный расписной вид, расписывать узорами, оклеивать 
картинками. По церковным канонам на пасхальные                                          
яйца нельзя наклеивать лики святых.

Мясо. Ветчина и колбасы, сало и буженина – любые 
блюда из свинины можно класть в праздничную кор-
зинку. Существует несколько объяснений символике 
мясного характера. Такие блюда связаны с жертвенным 
ягненком, который был заколот отцом по возвраще-
нию сына. Мясные блюда также считаются символом 
душевной радости, связанной с выполнением Божьей 
воли человеком. Кроме этого, свинью всегда отожде-
ствляли с плодородием и плодовитостью, а кабана с 
мужской силой. Подойдут для пасхальной корзинки и 
готовые магазинные мясные деликатесы. Но настоя-
щие хозяюшки стараются на Пасху приготовить самые 
вкусные, ароматные и питательные мясные изыски.     
Главное – чтобы мясное блюдо было без крови.

Хрен. Эта приправа, перетертая со свеклой, неспро-
ста попала в пасхальную корзину. Ведь хрен относится 
к особому символу, который связан с крепкими корня-
ми, которые человек получает от веры, с прочностью 
и несокрушимостью человеческого духа, полученны-
ми после Исповеди. Враги Иисуса пытались отравить 

его корнем хрена. Из-за горечи растение считалось 
ядовитым. Но, как оказалось, это растение довольно 
полезно, оно способствует пищеварению и является 
природным антисептиком. Поэтому хрен и связывают                  
с долгой жизнью и здоровьем.

Соль. Символизирует достаток и связь с Богом. Соль 
считается особым оберегом. Ведь и дорогих гостей 
встречают с хлебом-солью, и путешественники берут 
в дальнюю дорогу щепотку соли с собой. Готовили та-
кую соль именно в чистый четверг перед Пасхой и счи-
тали, что она обладает волшебными свойствами. Для 
этого ее прогревали в печи до почернения. Можно по-
ложить в корзинку и обычную поваренную соль. После 
освящения такую соль обязательно ставят перед икона-
ми и применяют в приготовлении пищи. Считается, что 
щепотка такой соли делает блюдо не только вкуснее,         
но и освященным.

Сыр и молочные продукты. Так как молочные про-
дукты не употреблялись во время поста, их также 
кладут в пасхальную корзину. Особенно хорошо 
приготовить творожный кулич или сделать твердый 
сыр своими руками. Сыр и масло являются симво-
лами нежности и жертвенности Бога – эти продук-
ты кладут в небольшие сосуды, а сверху рисуют                                                                    
крестик.

Свеча из воска. Это символ связи с Богом. Свечу 
зажигали во время освящения и старались донести ее 
до своего дома, чтобы она не потухла. Такой обряд 
связывают с иерусалимским огнем, который загорается 
в священный день.

Что нельзя святить на Пасху
- драгоценности, документы, деньги и другие            

материальные вещи;
- водку, коньяк, самогон и другой алкоголь                    

(кроме кагора);
- кровянку и другие продукты, изготовленные              

из крови животных;
- не советуют также класть фрукты и овощи, 

поскольку их можно было употреблять во время                               
поста;

- нож, невзирая на то, что бытуют мысли, что освя-
щенные продукты нужно разрезать освященным          
ножом. Это вымысел и суеверия.

Пасхальная корзина собирается только для бла-
гословения продуктов, которые можно употреблять 
после окончания Великого поста. А значит, еды                               
должно быть немного.

24tv.ua

 

Во второй понедельник или вторник после Пасхи, в 
Православной Церкви отмечается Радоница – день осо-
бого поминовения усопших. Христиане по обыкнове-
нию приходят на кладбище, чтобы помолиться о душах 
усопших родственников и прибрать место погребения. 
Привычные для каждого уборка и облагораживание 
могил, на самом деле, обоснованы христианским веро- 
учением. Христиане называют покойных «усопшими» 
(уснувшими), но не «умершими», потому что верят, 
что в свое время они восстанут из гроба, а, значит, мо-
гила – это место будущего воскресения. Поэтому она                              
должна содержаться в чистоте и порядке.

Что касается украшения могил, то для христиан 
главным украшением является христианский крест, 
который знаменует спасение и воскресение человека. 
Однако мало кто, на самом деле, думает об этом, при-
ходя на кладбище, и обязательно приносит с собой до-
полнительное украшение – цветы. Так проявляется 
наша память и любовь к усопшим. Это естественно для 
человека, и здесь нет ничего странного. Цветы принято 
приносить даже в храм, размещать их перед иконами. 
Но если в храм христиане приносят цветы живые, то на 
кладбище подавляющее большинство приносит цветы                                                             
искусственные. 

Строгих ограничений по поводу видов цветов, при-
носимых на кладбище, нет. Каждый сам решает, ка-
кие цветы ему больше нравятся. Венки из пластика                                 
или кованые изделия относятся к искусственным.

Что касается пластиковых венков, то главное их до-
стоинство — это цена. Они стоят недорого и приобре-
сти их можно в любом магазине ритуальных услуг. Их 
разнообразие и цветовая гамма достаточно широки,              
выбор большой, на любой вкус и кошелек.

Однако, покупая подобные изделия, стоит заду-
маться об окружающей среде, поскольку материалы, 
из которых выполняют подобные венки и букеты, яв-
ляются очень ядовитыми. Они выделяют множество 
токсичных веществ, которые негативно и пагубно вли-
яют на здоровье человека, могут вызвать развитие мно-
жества болезней. Кроме этого, пластик не разлагается 
в земле, а загрязняет почву, что также негативно влияет                                                                    
на окружающую среду.

Вместо того, чтобы украшать могилы дорогих 
человеку людей пластиковыми букетами и венка-
ми, священники советуют посадить на местах за-
хоронения живые цветы и кустарники, ведь ис-
кусственные цветы, как известно, очень вредны                                                                                                                 
для окружающей среды.
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1. Інформація про суб’єкта 
господарювання.

01010, м. Київ, вулиця 
Арсенальна, 1-Б, тел.                      
+38(053)-261-03-00.

2. Планована діяльність, 
її характеристика, технічні 
альтернативи1.

Планована діяльність, її     
характеристика.

Метою планованої діяль-                                      
ності є видобування вугле-
воднів, в т. ч. влаштування 
свердловин, облаштування 
свердловин та родовища, пе-
реробка та підготовка корис-
них копалин на Євсугському 
родовищі, в т. ч. Східно-
Євсугській площі та Західно-
Євсугській площі, що знахо-
диться в адміністративних 
межах Новоайдарської та Ниж-
ньотеплівської територіальних 
громад Щастинського району 
і Шульгинської територіальної 
громади Старобільського ра-
йону Луганської області.

Технічна альтернатива 1
З метою розробки покла-

дів Євсугського родовища 
передбачається буріння та 
влаштування свердловин 
проектною глибиною до 3000 
м, будівництво Майданної 
тимчасової дослідно-
промислової установки 
підготовки вуглеводнів, 
Михайлюківської тимчасової 
д о с л і д н о - п р о м и с л о в о ї 
установки підготовки 
вуглеводнів та будівництво 
газопроводів-шлейфів. 

Буріння нових свердловин 
може здійснюватись за 
допомогою бурового верстату 
з дизельним або дизель-
електричним приводом. 
Для водозабезпечення 
процесу буріння свердловин 
передбачається буріння водних 
свердловин.

Технічна альтернатива 2 
Буріння нових свердло-

вин може здійснюватися за 
допомогою бурового верста-
ту з електричним приводом, 
якщо поруч буде розташова-
на електромережа необхідної                   
потужності.  

3. Місце проваджен-
ня планованої діяльності, 
територіальні альтер-          
нативи.

Місце провадження пла-                                                                     
нованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 1

В адміністративно-терито-
ріальному відношенні Євсуг-
ське родовище знаходиться 
в межах Новоайдарської та 
Нижньотеплівської терито-
ріальних громад Щастинсь-
кого району і Шульгинської 
територіальної громади Старо-
більського району Луганської 
області, на північний схід від 
м. Луганськ. В межах родови-
ща розташовані такі населені 
пункти: с. Колядівка, с. По-
бєда, с. Олексіївка, с. Трудове, 
с. Чистопілля, с. Дмитрівка, 
с. Михайлюки, с. Вовкодаєве. 
Межі Євсугського родовища 
визначені географічними ко-
ординатами кутових точок: Т1 
(49°01'10,54"; 38°58'49,16"), Т2 

(49°07'30,55"; 39°02'34,15"), Т3 
(49°05'29,55"; 39°14'44,16"), Т4 
(49°03'29,56"; 39°22'40,18"), Т5 
(48°54'13,54"; 39°15'30,19"), Т6 
(48°54'04,54"; 39°10'11,18"), Т7 
(48°55'29,53"; 39°03'48,17"). 
Загальна площа Євсугського 
родовища становить 478,8 км2.

На схід від родови-
ща проходить автошлях                                           
Н21.

Місце провадження 
планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2 

Територіальні альтернативи 
не розглядаються. Межі 
Євсугського родовища 
визначені географічними         
координатами кутових точок.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяль- 
ності.

Реалізація планованої 
діяльності дасть можливість 
забезпечення енергоресурсами 
населення і промисловості, 
створення додаткових 
робочих місць, збільшення 
надходжень грошових коштів 
у бюджети різних рівнів, 
що сприятиме розвитку 
державних, соціальних,                                                                        
господарських програм. 

В економічному відношенні 
адміністративні райони, пере-
важно, сільськогосподарського 
напрямку. Місцеве населен-
ня зацікавлене у розвитку 
нафтогазовидобувної галузі, 
оскільки розподіл коштів 
між бюджетами різних рівнів 
передбачає 2 % рентної пла-
ти за користування надра-
ми до районних бюджетів,                        
2 % до обласних бюджетів за 
місцезнаходженням (місцем 
видобутку) відповідних при-
родних ресурсів та 1 % до 
бюджетів місцевого самовря-
дування за місцезнаходженням 
(якщо створено ОТГ, то 
вона отримує 3 %, а до рай-
онного бюджету кошти                                        
не надходять). 

З метою недопущен-
ня погіршення соціально-
економічного стану районів 
планованої діяльності при 
експлуатації об’єктів та об-
ладнання використовуються 
сучасні екологічно безпечні 
технології.

5. Загальні технічні ха-
рактеристики, у тому числі 
параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва                                   
тощо).

Євсугське родовище вклю-
чає такі нафтогазоперспективні 
ділянки: Омельківська, 
Сх. Омельківська, Волко-
даївська, Литвинівська, 
Михайлюківська, Пн. Михай-
люківська, Вовча, Дмит-   
рівська, Гречишкінська, 
Водяноївська, Пд. Водяно-
ївська, Перекатівська, Тру-
дівська, Сх. Трудівська, Ков-
паківська, Майданна, Пн. 
Майданна, Колядівська, 

Ймовірно продуктивні 
горизонти залягають на 
глибинах 1000-2900 м.

Проведення робіт у ме-
жах родовища обумовлене 

необхідністю уточнення його 
геологічної будови та перспек-
тив нафтогазоносності шляхом 
комплексної переінтерпретації 
даних сейсмічних досліджень, 
перегляд результатів буріння 
свердловин минулого століття, 
проведення детальних сейсмо-
розвідувальних досліджень та 
тематичних робіт, здійснення 
геолого-економічної оцінки за-                                         
пасів родовища та представ-
лення матеріалів до ДКЗ 
України, влаштування нових 
пошукових, розвідувальних 
та експлуатаційних свердло-
вин, проведення дослідно-
промислової розробки, об-
лаштування та подальшої 
промислової розробки родови-
ща.

З метою розробки 
покладів Євсугського ро-
довища передбачається 
буріння 15 свердловин про-
ектною глибиною до 3000 м, 
будівництво Майданної та                                          
Михайлюківської     ТДПУПВ.

Для водозабезпечення про-
цесу буріння свердловин 
передбачається буріння водних 
свердловин.

На ТДПУПВ «Майданна»: 
кількість свердловин, про-
дукція з яких подаватиметь-
ся на установку підготовки 
вуглеводнів – до 7; на ТДПУПВ 
«Михайлюківська»: кількість 
свердловин, продукція з яких 
подаватиметься на установку 
підготовки вуглеводнів – до 8;  
продуктивність технологічних 
установок тимчасової дослід-
но-промислової установки під-
готовки вуглеводнів становить: 
по газу – до 500 тис. м3/добу, 
по конденсату (нафті) – до 100 
тонн/добу; по пластовій воді –           
до 20 тонн/добу.

Передбачається прокла-
дання газопроводів-шлейфів 
діаметром 114х10 мм до 
ТДПУПВ «Майданна»: від 
св. № 1 Гречишкінська 
протяжністю орієнтовно 9600 
м, від св. № 2 Гречишкінська 
– 10100 м, від св. № 7 
Гречишкінська – 10500 м, 
від св. № 1 Трудівська – 7400 
м, від св. № 1 Ковпаків-
ська – 2300 м, від св. № 1                                                             
Майданна – 300 м.  

Передбачається прокла-
дання газопроводів-шлейфів 
діаметром 114х10 мм до 
ТДПУПВ «Михайлюківська»: 
від св. № 1 Литвинівська про-
тяжністю орієнтовно 4800 м, 
від св. № 2 Литвинівська – 6200 
м, від св. № 1 Вовкодаєвська – 
7000 м, від св. № 1 Північно-
Михайлюківська – 3900 м, 
від св. № 1 Михайлюків-
ська – 1300 м, від св. № 2 
Михайлюківська – 3400 м,  від 
св. № 1 Дмитрівська – 16300 
м, від св. № 2 Дмитрівська –               
11900 м.

Також передбачається бу-                                                      
дівництво газопроводів 
діаметром 219х8 мм від 
ТДПУПВ «Майданна» та 
ТДПУПВ «Михайлюківська» 
довжиною 9100 м та 500 м 
відповідно до магістального 
газопроводу «Північний Кав-

каз-Центр», який проходить 
безпосередньо по території ро-
довища. Пропускна здатність 
газопроводу – до 10 000 тис. 
м3/добу, робочий тиск га-
зопроводу - до 5,4 МПа. 
Передбачене підземне про-
кладання газопроводу, в ос-
новному паралельно рельєфу 
місцевості на глибині не                                                                
менше 1,2 м до низу                                    
труби.

6. Екологічні та 
інші обмеження пла-                                           
нованої діяльності за альтер-
нативами:

щодо технічної 
альтернативи 1

- Використання обладнання, 
яке сертифіковане на території 
України.

- Дотримання розміру 
санітарно-захисної зони. 
Для ТДПУПВ нормативний 
розмір СЗЗ становить 1000 
м. Для свердловин, буріння 
яких здійснюватиметься бу-
ровим верстатом з дизель-
ним приводом, норматив-
ний розмір СЗЗ становить                                                 
500 м.

- Використання обладнання 
з відповідними екологічними   
характеристиками.

- Сортування відходів та 
передача їх спеціалізованим 
підприємствам у відпо-
відності до встановлених 
с а н і т а р н о - г і г і є н і ч н и х 
вимог і природоохоронного                                                                             
законодавства. 

- Раціональне використання 
водних ресурсів із мінімальним 
споживанням привозної 
води питної якості тільки на 
господарсько-питні потреби. 
Забір води з підземних водойм 
та скид в водні об’єкти 
здійснювати відповідно 
до дозволу на спеціальне 
водокористування. 

- Викиди від стаціонарних 
джерел повинні здійснюватися 
за наявності дозволу на ви-
киди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами. 

- Виконання правил про-
мислової та протипожежної 
безпеки. 

- Виконання вимог щодо 
раціонального використання 
природних ресурсів та охорони 
надр.

щодо технічної альтер-    
нативи 2

Для свердловин, буріння 
яких здійснюватиметься буро-
вим верстатом з електричним 
приводом, нормативний розмір 
СЗЗ становить 300 м. Решта 
екологічних та інших обме-
жень планованої діяльності 
такі ж як і при технічній    
альтернативі 1.

щодо територіальної аль-
тернативи 1

- Забезпечення захисту         
водних свердловин.

- Дотримання дозволених 
рівнів акустичного 
забруднення.

- Дотримання значень гра-                                                                    
нично допустимих кон-
центрацій (ГДК) забруднюю-
чих речовин в атмосферному 

повітрі населених пунктів.
- Організація спеціально 

відведених та відповідно 
обладнаних місць для 
тимчасового зберігання 
кожного окремого виду 
відходів, згідно з їх 
характеристикою небезпеки 
та відповідно до вимог 
діючих санітарно-гігієнічних 
норм і правил, з подальшою 
передачею спеціалізованим 
підприємствам, відповідно 
укладених угод.

щодо територіальної 
альтернативи 2

Територіальна альтернатива 
не розглядається.

7. Необхідна еколого-
інженерна підготовка 
і захист території за 
альтернативами:

щодо технічної альтер-    
нативи  1

- Топографо-геодезич-         
ні, інженерно-геологічні, гід-                                                               
рологічні, екологічні, архео-                                                             
логічні та інші вишукування 
виконуватимуться в необ-
хідному обсязі згідно з чин-
ним законодавством, з метою 
забезпечення раціонального 
використання природних 
ресурсів, а також забезпе-
чення виконання охоронних, 
відновлювальних, захисних і 
компенсаційних заходів. При 
спорудженні свердловини, на 
майданчиках розміщення бу-
рового та допоміжного облад-
нання, згідно з чинними при-
родоохоронними вимогами, 
зокрема здійснюється зняття 
та збереження родючого шару 
ґрунту, встановлення рівня сто-
яння ґрунтових вод, укриття 
майданчика залізобетонними 
плитами, облаштування шла-
мових амбарів-накопичувачів 
для зберігання бурово-
го шламу (у випадку ам-
барного методу буріння),                                                                   
та інше.

- організація відведення      
дощових та талих вод;

- дотримання зон санітарної 
охорони навколо водних    
свердловин;

- всі трубопроводи, 
підземні резервуари і металеві 
комунікації підлягають 
антикорозійному захисту;

- розробка та виконання 
комплексу технологічних, 
технічних, організаційних 
рішень для забезпечен-
ня надійної безаварійної                  
роботи;

- проведення контрольно-
аналітичних досліджень стану 
атмосферного повітря, водного 
середовища та облік відходів з 
передачею їх спеціалізованим 
підприємствам;

- періодичне навчання 
та атестація персоналу 
з правил експлуатації 
обладнання, техніки безпеки 
та охорони навколишнього                                                
середовища.

щодо технічної альтерна-
тиви  2: 

Аналогічні технічній 
альтернативі 1.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАТУМ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 25168700, інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.
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щодо територіальної аль-
тернативи 1: 

- компонування комплек-
су технологічного облад-
нання з урахуванням вимог 
техніки безпеки і виробничої                   
санітарії; 

- покриття доріг, проїздів, 
майданчиків бетонним                    
покриттям;

щодо територіальної            
альтернативи 2: 

Територіальна альтернатива 
не розглядається.

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

щодо технічної альтерна-
тиви 1

На стадії будівництва:
Атмосферне повітря - джере-

лами потенційного впливу мо-
жуть бути: робота будівельної 
техніки, зварювання та газова 
різка металу, вивантажувально-
навантажувальні роботи, фар-
бування металоконструкцій. 
Забруднюючими речовинами 
атмосферного повітря можуть 
бути: оксид вуглецю, діоксид 
азоту, сірчистий ангідрид, 
вуглеводні насичені, сажа, 
заліза оксид, марганець та його 
сполуки, кремнію діоксид, 
фториди добре розчинені, 
фториди погано розчинені, 
водень фтористий, речовини 
у вигляді суспендованих ча-
стинок недиференційованих 
за складом, уайтспіриту,                            
ксилолу.

Геологічне середовище (над-          
ра) - вплив виявляється у 
вигляді порушення при-
родного стану геологічного 
розрізу в процесі буріння                                           
свердловин.

Водне середовище – вплив 
на підземні води можливий в 
разі порушення техніки без-
пеки під час будівельних                          
робіт. 

Рельєф, ґрунти, ландшафт – 
основні фактори впливу – це 
виділення певних площ землі 
для промислового користу-
вання, тимчасове відведення 
земель під влаштування 
свердловини, порушення 
ґрунтово-рослинного шару під 
час проведення будівельних 
робіт. Зазначені фактори мо-
жуть сприяти чи бути по-
тенційними забруднювачами                                  
ґрунтів. 

Шум, вібрація - можливе 
шумове навантаження за ра-
хунок руху автотранспорту та 
техніки, яка використовується 
для обслуговування комплек-
су обладнання для досліджен-
ня видобувних можливостей           
площі.

Відходи – можливе утворен-
ня  - тари металевої, залишки 
електродів, шлам септиків, 
масне ганчір’я, ТПВ. Відходи 
тимчасово розміщуються у 
спеціально відведених місцях 
відповідно до класу небез-
пеки, звідки видаляються на 
утилізацію згідно укладених 
договорів з спеціалізованими 
підприємствами. При амбар-
ному методі буріння відходи 
буріння нейтралізуються, за-              
хоронюються на місці та 
здійснюється рекультивація 
земельної ділянки.

Під час експлуатації:
Атмосферне повітря - 

вплив від: дихальних та 
запобіжних клапанів ємностей 
та резервуарів, насосного об-
ладнання, труб спалювальних 
установок та ін. Забруднюючи-
ми речовинами атмосферного 
повітря можуть бути: оксид 
вуглецю, діоксид азоту, сір-
чистий ангідрид, вуглеводні 
насичені, сажа, метан, діок-
сид вуглецю, оксид діазоту                                                         
та ін.

Геологічне середови-
ще (надра): вплив не            
передбачається.

Водне середовище: техно-
генний вплив на підземні води 
можливий в разі порушення 
технологічних процесів чи 
можливих наслідків аварійних 
ситуацій. 

Рельєф, ґрунти, ландшафт: 
вплив на ґрунт промислових 
об’єктів в робочому режимі 
їх експлуатації мінімальний і 
може бути помітним лише у 
випадках порушення нормаль-
ного технологічного процесу 
або при недбалому проведенні 
ремонтних операцій, як на 
всіх техногенних об’єк-                                 
тах нафтогазопромислового                                
комплексу.

Шум, вібрація: можли-
ве шумове навантажен-
ня за рахунок роботи на-
сосного та технологічного                                                                      
обладнання.

Відходи: під час експлуатації 
можливе утворення відходів від 
роботи обслуговуючого персо-
налу та ведення техпроцесів. 
Поводження з відходами 
регулюється вимогами За-
кону України «Про відходи» 
(кількісний та якісний склад 
відходів визначається по мірі 
їх утворення, відповідно до 
вимог діючих законодавчих   
норм і актів).

щодо технічної альтерна-
тиви 2 

Аналогічні технічній 
альтернативі 1.

щодо територіальної аль-
тернативи 1

Основними факторами 
впливу на ґрунти та геологічне 
середовище є виділення пев-
них площ землі для промисло-
вого користування, тимчасове 
відведення земель під влаш-
тування свердловини, пору-
шення ґрунтово-рослинного 
шару під час проведення 
будівельних робіт. Можливий 
опосередкований вплив на 
місця мешкання тварин шля-
хом викидів забруднювальних 
речовин у атмосферне повітря, 
виникнення шуму та інших 
факторів непокоєння, створен-
ня перешкод на шляху міграції                                             
тварин. 

Вплив на ґрунти, фло-
ру та фауну від промисло-
вих об’єктів у режимі їх 
експлуатації мінімальний і 
може бути помітний у разі по-
рушення нормального режиму     
експлуатації. 

При розміщенні нових 
об’єктів Євсугського родо-
вища, нових свердловин та 
прокладанні трубопроводів їх 
розміщення необхідно спла-
нувати за межами об’єктів      
ПЗФ.

щодо територіальної аль-
тернативи 2

Територіальна альтернатива 
не розглядається.

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 (за-
значити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу                                       
на довкілля»).

Планована діяльність під-                                                               
приємства належить до 
другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля у 
відповідності до пунктів  1, 3, 
4, частини 3, статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу                                                                   
на довкілля».  

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

Підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля немає.

11. Планований об-
сяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, 
що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу                                              
на довкілля.

Планований обсяг дослід-
жень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з Оцінки впливу 
на довкілля, відповідає вимо-
гам ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня           
2017 року.

12. Процедура оцінки 
впливу на довкілля та 
можливості 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 впли-
ву на довкілля». Оцінка впли-
ву 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 додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також 
інформації, отриманої від 
громадськості під час гро-
мадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої 
інформації; 

- надання уповноваже-
ним органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаче-

ного 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. 

У висновку з оцінки впли-
ву на довкілля уповноваже-
ний орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допус-
тимість чи обґрунтовує 
недопустимість проваджен-
ня планованої діяльності та 
визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочина-
ти провадження планованої 
діяльності без оцінки впли-
ву на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження 
планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу 
на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом по-
даного суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на                                                 
довкілля. 

На стадії громадського 
обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а та-
кож взяти участь у громадсь-
ких слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні 
про початок громадського                                                  
обговорення.

Тимчасово, на період дії 
та в межах території каран-
тину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з 
метою запобігання поши-
ренню на території України 
гострої респіраторної хворо-
би (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні 
про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки    
впливу на довкілля.

13. Громадське обгово-
рення 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 офіційному 
вебсайті уповноваженого ор-
гану, громадськість має право 
надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу                                   
на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні 
і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначе-
ний на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації 
та розгляду ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання та-
ких зауважень і пропозицій 
громадськості, вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних              
даних.

Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, на-                                    
дані у процесі громадсь-
кого обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна 
інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу                                                                  
на довкілля.

14. Рішення про                          
провадження планованої                    
діяльності.

Відповідно до законодав-
ства, рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності 
буде  Спеціальний дозвіл на ко-
ристування надрами, Висновок 
з оцінки впливу на довкілля, у 
якому визначено допустимість 
провадження даної планованої 
діяльності, що видається Дер-
жавною службою геології та 
надр України, Департамен-
том комунальної власності 
земельних, майнових відно-
син, екології та природних 
ресурсів екології та при-
родних ресурсів Луганської                                                   
ОДА.

15. Усі зауваження і 
пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до Де-
партаменту комунальної 
власності земельних, майно-
вих відносин, екології та при-
родних ресурсів Луганської 
ОДА: 93405, м. Сєвє-                                                                 
родонецьк, проспект Цент-
ральний, 59; (фактична адре-
са: 93400 м. Сєвєродонецьк, 
площа Перемоги, 2; елек-
тронна адреса: lugcomland@
loga.gov.ua, ovd.depr@
gmail.com, lugeco@loga.
gov.ua, lugeco@ukr.net. Тел. 
(+3806452) 2-55-77, (+380645) 
70-44-44, контактна особа:                              
Пономаренко Є. В.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ: холодильников и морозильников, сти-
ральных машин-автомат, микроволновых печей. КУПЛЮ  быттехнику              
на запчасти. 050-034-00-06.

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

Здійснюємо ПЕРЕВЕЗЕННЯ будь-яких вантажів по всій Україні.     
066-305-44-64, 050-596-27-80, 067-103-28-10.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
КРС. 066-227-17-47.
ПЧЕЛОСЕМЬИ. 066-896-08-86.

продам
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМ. 066-486-04-91.
ДОМ в Новоайдаре. 050-027-35-98.
ДОМ в Райгородке. 095-31-00-122.
ДОМИК, 095-39-68-342.
ДАЧУ. 500 у. е. + переоформление. 050-708-41-67.
ВАЗ-2101. 093-387-43-19.
НОУТБУК, МОПЕД «Альфа», СКУТЕР «Навигатор», 095-05-36-761.
Б\у СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ LG 3,5 кг, 066-54-32-716.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ, ГУСЯТ. 095-56-255-71.
ДРОВА дубовые, 3 машины (2 порубанные), 066-54-32-716.

Качественные и только оригинальные
средства защиты растений
от европейских производителей.

Инсектициды, фунгициды, гербициды 
и другое. Надёжная защита ваших расте-
ний от насекомых, грибков и болезней.                      
Стимуляторы роста и другое.

Пгт. Новоайдар, ул. 40 лет Победы, 43. 
Тел. 095-510-55-91, 097-708-57-99. Валентина.

Также возможна доставка и НП.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛИ.

Изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Дата Луна в знаке 
Зодиака Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1-2 Луна в Водолее Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется проводить

опрыскивание и окуривание,
подстригание деревьев и кустов, прополку.

3-5 Луна в Рыбах Убывающая Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, 
луковичных, высадка рассады в грунт,

подрезка и прививка деревьев
и ягодных кустов.

Отличное время для культивации,
полива и внесения удобрений.

6-7 Луна в Овне Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется подготовка

почвы под посев, уничтожение вредителей,
прополка и мульчирование.

8-9 Луна в Тельце Убывающая Луна
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, 

клубневых и луковичных культур.
Подстригание деревьев и кустарников.

10 Луна в Тельце
Новолуние
Кольцевое

Солнечное затмение
Не рекомендуются посевы и посадки.

11-12 Луна в Близнецах Растущая Луна

Рекомендуется посадка бобовых
и вьющихся растений

(плетистая роза, земляника, виноград).
Удаление лишних побегов,
прополка, мульчирование,

хорошо готовить место
под газоны и грядки,

бороться с вредителями и болезнями
(опрыскивание и окуривание).

13-15 Луна в Раке Растущая Луна

Рекомендуется посадка
большинства культур: томатов, капусты, 

огурцов, перца, бахчевых, фасоли,
патиссонов, баклажанов, кабачков.

16-19 Луна во Льве Растущая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка
садово-огородных культур.

Хорошо пойдет посадка
кустарников и деревьев.

Подходящий момент для подготовки
грядок и газонов к посадкам,

мульчирования, для борьбы с вредителями, 
для обрезки деревьев.

20-22 Луна в Весах Растущая Луна

Рекомендуется посадка
косточковых фруктовых деревьев,

стручковых культур
(гороха, фасоли, спаржи, чечевицы),

а также всех цветов.

23-24 Луна в Скорпионе Растущая Луна

Рекомендуется посадка
большинства культур: капусты, помидоров, 

огурцов, перца, тыквы.
Эффективны подрезка деревьев

и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений, полив, уничтожение 
вредителей, вспашка и рыхление почвы.

25 Луна в Стрельце
Полнолуние
полутеневое

Лунное затмение
Не рекомендуются посевы и посадки.

26 Луна в Стрельце Убывающая Луна

Рекомендуется быть осторожнее
при любых садово-огородных работах.

Культивация, прополка,
уничтожение вредителей.

27-28 Луна в Козероге Убывающая Луна

Не рекомендуется пересадка цветов.
Время благоприятно для посадки
картофеля, редиса, брюквы, репы.
Рыхление, внесение удобрений,

прививка деревьев.

29-30 Луна в Водолее Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется проводить

опрыскивание и окуривание,
подстригание деревьев и кустов, прополку.

31 Луна в Рыбах Последняя четверть

Рекомендуются посадки
сельдерея, редиса, луковичных,

высадка рассады в грунт,
подрезка и прививка деревьев

и ягодных кустов.
Отличное время для культивации,

полива и внесения удобрений.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії МО 708452 на ім’я ЗАХАРЧУКА Ан-
дрія Георгійовича, виданий Рожищенським РВК 09.10.2017 р., вважати    
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії АВ 752438 на ім’я МИНАЛЕНКА 
Дмитра Ігоровича, виданий Попільнянським РВК 20.05.2020 р., вважати 
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії АВ 707520 на ім’я РЕЙ Дмитра Анато-
лійовича, виданий Теофіпольським РВК 27.05.2019 р., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЧЕРЕШНЕВОГО Олександра Ві-
кторовича, 13.05.1972 р. н., виданий Славутським РВК 24.06.1996 р.,      
вважати недійсним.

Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ тракториста-машиніста на ім’я ШВАЧКА 
Віктора Миколайовича вважати недійсним.

считать недействительным

Колектив Денежниківського ліцею висловлює щирі співчуття 
вчителю початкових класів Крив’якіній Валентині Іванівні з 
приводу тяжкої втрати – смерті матері КОЛПАКОВОЇ Тетяни 
Григорівни. Царство Небесне та земля їй пухом. Поділяємо Ваше 
горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

аренда
СДАМ ДОМ с последующим выкупом (с. Алексеевка). 099-425-72-42.

работа
В магазин-кафе «Плюс» на постоянную работу требуется                                   

ПРОДАВЕЦ. 050-164-16-36.

23 марта 2021 года ушёл из жизни
дорогой и любимый нами муж, папа, дедушка

СУВОРОВ Алексей Сергеевич
(18.03.1942 – 23.03.2021)

1 мая – 40 дней, как тебя нет с нами.
Трудно поверить и смириться с этой утратой…

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки.

ПОМНИМ.. .
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1 травня, субота
Свято Весни і Праці та Між-
народний день солідарності       
трудящих

2 травня, неділя
Пасха Христова – Великдень

3 травня, понеділок
Всесвітній день свободи преси
День Сонця
День кондитера

5 травня, середа
Всесвітній день акушерки
Міжнародний день боротьби за 
права інвалідів

7 травня, п’ятниця
День радіо

8 травня, субота
День пам’яті та примирення        
в Україні 

Міжнародний день Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця
Всесвітній день мігруючих    
птахів

9 травня, неділя
День Перемоги
День матері в Україні

12 травня, середа
Всесвітній день медичних         
сестер

15 травня, субота
День Європи в Україні
День науки в Україні
Міжнародний день астрономії
Міжнародний день сім’ї

17 травня, понеділок
День пульмонолога

18 травня, вівторок
Міжнародний день музеїв

20 травня, четвер
День банківських працівників 
України
Всесвітній день травматолога
День вишиванки

22 травня, субота
Міжнародний день біологічного 
різноманіття

23 травня, неділя
День морської піхоти України

24 травня, понеділок
День слов’янської писемності і 
культури

25 травня, вівторок
День філолога

29 травня, субота
День працівників видав-
ництв, поліграфії і книго-                               
розповсюдження України
Міжнародний день миротворців 
ООН

30 травня, неділя
День хіміка

31 травня, понеділок
Всесвітній день без тютюну

1 мая 2021 года
отмечают золотую свадьбу

СОКОЛОВЫ
Александр Николаевич и Вера Игнатьевна! 

Дорогие родители, низкий вам поклон и огромное 
спасибо за то, что 50 лет назад вы сказали друг дру-
гу «ДА». Эта клятва дала начало красивой и сильной 
династии. Спасибо за счастливое детство, насыщен-
ную юность и надежное плечо во взрослой жизни. 
Спасибо за то, что мы росли в атмосфере любви и 
понимания.

Сменяются недели, месяцы, годы, и только ваша 
любовь остается неизменной. Вы создали прекрас-
ную семью, которая стала надежной тихой гаванью 
для ваших детей, внуков и правнуков. И для нас нет 
большего счастья, чем встречать вместе ваш золотой 
семейный юбилей.

Пролетели, словно птичья стая, вереницы бы-
строкрылых дней! У вас сегодня свадьба золотая! 
Самой высшей пробы юбилей! И пусть за это вре-
мя потускнели на безымянных пальцах два кольца, 
но только ни на миг не постарели с годами ваши 
души и сердца! Примите искренние наши поздравле-
ния! Полвека вами прожито вдвоем! И пусть небес                           
благословение на вас прольется золотым дождем!

Ваши дети, внуки и правнуки:
Таня, Андрей, Сережа, Оксана, Юля, Артем, 
Катя, Дима, Стасик, Алина, Игорек, Димуля.

50 років тому, 1 травня 1971 року,
в Штормівському СБК зареєстрували свій шлюб

Курочка Валентина Павлівна
та Пилипенко Олександр Харламович.

1 травня 2021 року родина ПИЛИПЕНКО 
відзначає золотий ювілей – 
50 років сумісного життя!

У цей прекрасний день святковий даруєм ми бу-
кет чудовий на знак пошани і любові. Хай доля вам 
дарує довгого віку, щастя-радості без ліку. Міцного 
здоров’я — з води і роси, хай щедрість й добро           
будуть з вами завжди!

Донька, учасники
художньої самодіяльності Штормівського СБК.

В мае 2021 года будут силь-
ные и средние магнитные бури. 
Ученые отмечают, что в период 
магнитных бурь каждый че-
ловек должен позаботиться о 
своем   состоянии здоровья. По-
тенциальные риски связаны со 
вспышками на Солнце, которые 
приводят к интенсивному потоку 
солнечного ветра в направлении 
планеты Земля, возникновению 
корональных дыр. Нестабильная 
геомагнитная активность опасна 
для многих людей.

Магнитные бури в мае 2021 
года будут средней и сильной ин-
тенсивности. Ученые отмечают, 
что магнитные бури, как и преж-
де, будут связаны со вспышками 
на Солнце и солнечным ветром. 
Повышенная солнечная и гео-
магнитная активность негативно 
влияет на планету Землю, всех 
людей и используемую техни-
ку. Солнечный ветер приводит к 
существенным выбросам коро-
нальной массы солнца и возник-
новению корональных дыр.

12 мая. Первое геомагнитное 
возмущение обещает быть до-
статочно сильным, поэтому его 
отметят гипертоники и люди с 
разными заболеваниями серд-
ца, пожилые и дети, беремен-

ные женщины. По данной при-
чине желательно отказаться от 
серьезных нагрузок на организм 
и хирургических вмешательств.

В дальнейшем геомагнитная 
обстановка будет нестабильной. 
Люди не успеют отойти от пер-
вой бури и практически сразу 
столкнутся с новой геомагнитной 
бурей, которая приходится на 14 
мая. Однако вторая буря будет не 
очень сильной, вследствие чего 
она негативно повлияет на со-
стояние здоровья только метео-                                               
зависимых людей, сердечников.

Следующий пик магнитных 
колебаний приходится на 17 
мая. При этом в группе риска 
оказываются очень многие люди. 
Магнитная буря обещает быть 
достаточно сильной. Люди, ко-
торые страдают хроническими 
заболеваниями, должны позабо-
титься о предотвращении обост-
рения недугов. Гипертоники до-
лжны тщательно контролировать 
свое артериальное давление.

20 – 25 мая будет отмечать-
ся магнитная буря средней ин-
тенсивности. По данной при-
чине желательно быть очень                  
осторожными.

28 мая – это день максималь-
ного показателя магнитной бури.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 17

Оголошення про скасування конкурсу
на заміщення вакантної посади

У зв’язку з отриманням згоди діючого директора комуналь-
ної установи «Новоайдарський центр надання соціальних по-
слуг» Новоайдарської селищної ради на продовження робо-
ти у змінених істотних умовах праці, конкурс на заміщення 
посади директора комунальної установи «Новоайдарський центр 
надання соціальних послуг» Новоайдарської селищної ради, ого-
лошений розпорядженням селищного голови від 12.04.2021 року, –                                                                                                  
скасовується.


