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Шановні працівники ветеринарної
медицини Новоайдарщини!

Щиро вітаю з професійним святом – Днем працівників 
ветеринарної медицини!

Обравши одну з найстародавніших і шанованих професій, 
ви вносите вагомий внесок у забезпечення ветеринарного                                                    
благополуччя, безпеки громади і країни в цілому.

Прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю, гуманізм, 
високий професіоналізм та компетентність.

Ваша праця – складна і відповідальна. Від результатів вашої 
роботи залежить безпека продуктів, а значить, і здоров’я людей,     
що споживають їх.

Низький уклін ветеранам галузі, які самовідданою працею ство-
рювали й удосконалювали матеріально-технічну базу та й досі    
передають свій досвід молодшому поколінню.

Дякую вам за досягнуті успіхи, за працелюбність і щедрість  
душі, теплоту сердець!

Бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, ща-
стя, прихильності долі, миру і процвітання, успіхів у здійсненні 
намічених планів!

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні будівельники,
ветерани будівельної галузі

Новоайдарщини!

Щиро вітаю вас з вашим професійним святом! Будівельник –        
це не просто професія, це покликання.

Ця спеціальність завжди користувалася в народі особливою 
повагою, адже ті, хто зводить будинки, школи, дитячі садоч-
ки та лікарні, театри і музеї, дороги та мости, дарують людям                      
затишок і комфорт.

Велика відповідальність покладена на вас – зводити нові будівлі 
та споруди, місця для роботи і відпочинку. Ви піклуєтеся не 
лише про якість, а й про красу та витончені форми тих об’єктів,                   
над якими доводиться працювати.

У всі часи професія будівельника шанувалася, а сучасні 
майстри будують наше завтра, а ми, у свою чергу, 
маємо пишатися українськими спеціалістами будівельної                                                                                                            
галузі.

Зичу вам здоров’я, успіхів і натхнення, благополуччя вашим 
сім’ям. Хай ваші руки не знають втоми, серця наповнюються 
радістю й вдячністю людей!

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Електроенергія. Кабінет Міністрів 
України продовжить дію поточного та-
рифу на електроенергію для населення, 
який становить 1,68 грн за кВт/год, ще 
на місяць — до 1 вересня. Відповідне 
рішення уряд затвердив на засіданні 
28 липня, повідомив прем’єр-міністр        
Денис Шмигаль.

З 1 січня 2021 року Кабмін скасу-
вав пільговий тариф на електроенергію 
для населення за перші 100 кВт/год та 
ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 
копійок за кВт/год.

Спочатку її затвердили до 31 бе-
резня 2021 року, у квітні Уряд продо-
вжив дію єдиної фіксованої ціни на 
електроенергію для населення до 30 
червня 2021 року, а потім ще раз —                                                  
до 31 липня.

Новим рішенням поточна ціна 
зберігається ще на один місяць, тобто                                            
до 1 вересня.

Газ. З 1 серпня газопостачальні 
компанії вводять нові місячні тарифи 
на газ. Ціни залежать від регіону, в яко-
му працює компанія, і в різних областях 
можуть відрізнятися в два рази і більше. 
В цілому в серпні ціни на блакитне па-
ливо для споживачів будуть варіюватися       
від 7,9 до 16,99 грн за кубометр.

«Нафтогаз», який обслуговує 13 % по-                                                                               
бутових споживачів, відмовився від 
місячного тарифного плану через 
відсутність бажаючих і пропонує уклада-
ти договори на рік з фіксованою ціною на 
газ 7,96 грн за куб. м. У серпні найнижчі 
ціни на газ (серед тих компаній, що 
вже оприлюднили нові тарифи) бу-

дуть у «Галнафтогазу» і «Стрийнафто-
газу» — 7,99 грн за кубометр. Найдо-
рожчим буде газ у «Енергія країни» і 
КиївГазЕнерджі — 16,99 грн і 15,764 грн 
за кубометр. В Луганській області ціна 
природного газу за тарифним планом 
«Базовий 2021-2022» становить 8,99 грн.                                                          
за 1 м. куб.

Пенсії. У серпні індексацію пенсій в 
Україні повторювати не будуть. Також 
у серпні не планується нового перера-
хунку виплат працюючим пенсіонерам. 
У серпні понад 400 тисяч військових 
пенсіонерів отримають надбавки за ли-
пень. Їх пенсія збільшиться на 45 %. 
Додаткові виплати вони повинні були от-
римати з 1 липня, але Мінсоцполітики 
перенесло їх на місяць. Також надбавку 
в розмірі 2 тисяч гривень отримають ті 

військові пенсіонери, яким пенсія була 
призначена до 1 березня 2018 року.

Електронні паспорти. З 23 серпня 
електронний паспорт стане повноцінним 
документом. Всі структури і організації 
в Україні почнуть приймати цифрові па-
спорти в додатку «Дія», тому паперову 
версію документа більше не потрібно 
носити з собою. Поки електронний па-
спорт буде дійсним тільки на території 
України. Його можна буде пред’являти: 
під час поїздок залізничним транс-
портом або при польоті в літаку в 
межах України; в лікарнях і бан-
ках; на пошті; при придбанні товарів 
в магазині; для підтвердження осо-
би в поліції і правоохоронних                                                                                     
органах.

novyny.online.ua; fakty.ua

7 серпня 13:00
Новоайдарський СБК

КОНЦЕРТ
Національної 

заслуженої капели 
бандуристів України
імені Г. Майбороди

«О, УКРАЇНО!
О, РІДНА НЕНЬКО!»

з нагоди 30-ї річниці 
Незалежності 

України

ВХІД ВІЛЬНИЙ
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- Пора дійсно гаряча, - гово-
рить Олексій Леонідович, - і не 
тільки тому, що на вулиці май-
же сорокаградусна спека. Нам 
дорогі  кожна хвилина, кожна 
погожа днина: стигле зерно че-
кати не може. Ось тому ми так 
завзято і наполегливо працюємо 
на наших полях, щоб вчасно і без 
втрат зібрати кожну дорогоцінну 
крупинку врожаю. Збирання 
врожаю - відповідальний час 
для хліборобів. Коли нива дає 
гідний урожай – це  найкра-
ща нагорода для працівників 
сільського господарства. 

– Згодна на 100 %. А як же 
радіє душа, коли високі намо-
лоти пшениці, жита, ячме-
ню та інших сільгоспкультур. 
А як перезимували сільгосп-
культури цього року?     

– Цьогоріч  озимі пройшли 
випробування сильними моро-
зами. На перший погляд зда-
валось, що шансів вижити за 

таких складних умов у них про-
сто немає. Але нами був про-
ведений цілий комплекс робіт 
з підживлення та з догляду за 
посівами. Рослини були міцні, 
до того ж, порадували нас і опа-
ди, що зіграло на користь май-
бутньому врожаю. Тож врожай 
2021 року ми відстояли.

- Коли в цьому році у Вашо-
му господарстві стартувала 
збиральна кампанія?

- Вперше ми виїхали в поле 
для збору врожаю 12 липня, 
якраз на Петра і Павла. Темп 
відразу було поставлено висо-
кий, зібрати урожай потрібно 
в оптимальні терміни. Жнива в 
нашому господарстві вже перет-
нули екватор, але розслаблятися 
ще зарано. Косити є що. І, слід 
зазначити, справляємося добре, 
темпів не збавляємо.

- Скільки одиниць техніки 
задіяно на полях господар-
ства?

- Зараз у нас працюють 4 ком-
байна «Кейс», також 9 одиниць 
техніки задіяні на відвезенні, ще 
дві одиниці – на току. Працюють 
всі злагоджено, завзято. Кожний 
чітко знає коло обов’язків, чітко 
та максимально швидко виконує 
свою ланку роботи.

– Якими культурами засіяні 
поля? 

– Площі СФГ «Айдар-Овощ» 
засіяні такими культурами як 
горох, ячмінь, жито, яра пше-
ниця та озима пшениця. До 
речі, збирання гороху, ячме-
ню та жита ми вже практично                         
завершили.

- Що можна сказати про  
середню врожайність?

- Точно можу сказати, що 
врожайність не гірша, ніж, на-
приклад, минулого року. Більш 
конкретні цифри будемо озвучу-
вати, коли вже повністю завер-
шимо жнива й будемо бачити 
цілісну картину.

- Яким сортам пшениці 
віддаєте перевагу? 

- Засіваємо поля вже до-
сить давно перевіреним часом 
насінням Даринка Київська, 
Подолянка. Вони відмінно 
підходять для нашого грунту і 
дають стабільні врожаї з року в 
рік. Вони ідеально пристосува-
лися до умов нашої зони ризи-
кованого землеробства, збоїв не 
дають. Тож немає зараз потреби 
щось змінювати.

– Як взагалі проходить 
підготовка до жнив?

- Можна сказати, що 
готуємося ми до жнив круглий 
рік. Це наполеглива праця кож-
ного із співробітників нашого 
колективу. Всі операції: чи то 
посів, чи то внесення добрив, 
чи обробка міжрядь і т. д. вима-
гають від кожного механізатора, 
кожного робітника, агроно-
ма високого професіоналізму, 
відповідальності. Не буде 
перебільшенням коли скажу, 
що всі ми ставимося до землі з 
любов'ю і турботою. Тільки в 

цьому випадку вона віддячить 
щедрими врожаями.

Дотримані всі правила 
пожежної безпеки, проведені 
обкоси. У збиральну пору 
необачність, легковажність, а 
тим більше непідготовленість 
техніки можуть звести нані-
вець працю багатьох людей,               
привести до незворотних втрат. 

– Які настрої панують в 
колективі в цю гарячу жнивну 
пору? 

– Хліб завжди був і буде для 
людей святинею. Тому всі лан-
ки ланцюга нашого колективу 
працюють дружно і злагоджено. 
Зараз всі зусилля спрямовані 
на те, щоб зібрати вирощений 
урожай, адже вкладені праця 
і гроші, все очікуємо гарного 
результату. І люди стараються, 
вони зацікавлені і морально, і 
матеріально. Так, зараз «гаряча» 
пора, доводиться затримуватись 
на роботі, коли треба закінчити 
поле, поки дозволяють погодні 
умови.  Тож всі ми мобілізуємо 
наші зусилля заради спільної 
справи, спільної мети.

Кожен член нашого колекти-
ву має час і на відпочинок, і на 

харчування. Все проходить за 
графіком. Немає простоїв. За-
вдяки злагодженій роботі всіх 
екіпажів на полі і на току робота 
йде, як годинник. 

– Дякуємо за змістовне 
інтерв’ю та щиро бажаємо ви-
соких врожаїв та процвітання 
Вам й Вашому працьовитому 
колективу.

Розмову завершено, але 
копітка праця на полях 
триває. Герої жнив продовжу-
ють творити великі справи. 
Наші хлібороби працюють,                        
не покладаючи рук.

У СФГ «Айдар-Овощ» звик-
ли поважати людські старан-
ня, наполегливість і відданість 
хліборобській праці. Праця на 
землі здавна була нелегкою, але 
почесною і шляхетною. Щиро 
вдячні вам, шановні трудівники, 
за любов до землі, за невтомні 
руки, за терпіння, за недоспані 
ночі, за те, що вкладаєте душу 
в кожен вирощений колос. 
Ви, як ніхто, знаєте справ-
жню ціну хлібу!  Нехай земля 
і далі віддячує вам високими                                         
врожаями!

М. ТИХОНОВА.

 
Солодкий запах стиглої пшениці, гарячі дні й теплі ночі, 

сповнені гуркотом комбайнів, високі скирти й гори золото-
го збіжжя – все це означає, що прийшли жнива – напружена   
пора хліборобського сезону.

Жнива є своєрідним іспитом для аграріїв, завжди напруже-
на пора для кожного дбайливого господаря, вінець хліборобської 
справи. Адже це – перші підсумки сільськогосподарського се-
зону, перший урожай, перша радість від золотого потоку 
добірного зерна, що стрімко біжить із бункера комбайна у кузов 
вантажівки… Значить – духмяному короваю бути…

Зараз у самому розпалі гаряча пора збирання врожаю ранніх 
зернових культур на теренах Новоайдарщини. Це – підсумковий 
етап у вирощуванні сільськогосподарських культур. Всі ро-
боти повинні бути виконані оперативно в найкоротші 
терміни. Бо від того, як швидко впораються хлібороби з цією 
роботою, залежить не тільки кількість зібраного зерна, а й                                     
його якість.

Керівник СФГ «Айдар-Овощ» Олексій Леонідович Павлов 
жнивну пору не просто любить, він її обожнює: шанобли-
во ставиться до кожного колоска, бо знає ціну вирощеному  
хлібові й людській праці.

І справді, на поля, які обробляє селянське господарство,    
любо глянути: чиста, рівна пшениця з налитим колосом.

Олексій Іщенко розповів про 
старт проекту «Пересувне від-
ділення». За  його словами,  пе-
ресувне відділення поштового 
зв'язку - це повноцінне пошто-
ве відділення, яке приїздить у 
населені пункти. Тож замість 
листоноші буде працювати бри-
гада на автомобілі.

Завдяки автомобілю можна 
буде передати посилку чи інший 
вантаж до будь-якого віддале-
ного населеного пункту. Гра-
фік роботи буде узгоджуватися                                                             
з громадами.

У селах з більшою кіль-
кістю населення пересув-
ний відділ поштового зв'язку 

може приїздити кілька разів                                 
на тиждень.

Керівник обласної Укрпош- 
ти запевнив селян, що всі по-
слуги Укрпошта буде надава-
ти в повному обсязі за чітким 
графіком та дбатиме навіть 
про найвіддаленіші куточки, де 
Укрпошта є єдиним джерелом 
зв'язку фінансових та логістич-
них послуг. «Наш проект доз-
волить розвинути малий бізнес 
у селах та дозволить співробіт-
никам отримувати гідну заро-
бітну плату», - сказав Олексій            
Іщенко.

Коментуючи зустріч, Ігор 
Шопін на своїй сторінці у 
Facebook написав: «Чути лю-
дей - це найголовніше в роботі 
органів місцевого самовряду-
вання, тому дуже важливо зу-
стрічатися з населенням. Спіль-
но з керівництвом Укрпошти в 
селах Михайлюки та Співаків-
ка провели зустрічі з місцеви-
ми мешканцями. На зустрічах 
обговорювалося питання щодо 
роботи відділень Укрпошти 
в даних селах. Сподіваємося,                 
нас почують!».

29 липня заступник директора з розвитку мережі Луганської дирекції ПАТ «Укрпош-
та» Олексій Іщенко та голова Новоайдарської селищної ради Ігор Шопін провели зустріч                         
з мешканцями сіл Михайлюки та Співаківка.

До відома мешканців Ща-
стинського району, на базі 
КНП «Новоайдарська БЛ», 
поліклінічне відділення, вул.
Незалежності, 20 «з», ІІ поверх, 
кабінет 14, 15 працює Центр 
масової імунізації проти гостро-
го респіраторного інфекційного 
захворювання  COVID-19. Ре-
жим роботи Центру масової 
імунізації щодня з 08:00 до 16:00, 
субота з 08:00 до 14:00.

Кожен бажаючий має 
можливість отримати вакцину 
Комірнаті (Пфайзер) вироб-
ництва Бельгії.

Для проведення вакцинації 
потрібно звернутися до  
реєстратора Центру за номе-
рами мобільного телефону: 
050-217-75-02 та 068-811-
60-82. По зверненню при собі 
потрібно мати паспорт та 
ідентифікаційний код.

Чекаємо на вас та 
сподіваємось на порозуміння.

Адміністрація КНП
«Новоайдарський ЦПМСД».

Довідка. Comirnaty (Комірна-
ті) – це мРНК-вакцина, при-
значена для активної імунізації 
для профілактики інфекції 

COVID-19, викликаної вірусом 
SARS-CoV-2. Призначена для 
осіб віком від 16 років і старше.

Щеплення вакциною Comir-                                                
naty індукує утворення нейтра-
лізуючих антитіл та клітинну 
імунну відповідь до антигену 
– поверхневого шипоподібного 
білка (S-білок) вірусу, що може 
сприяти захисту від COVID-19. 
Інфікуватися COVID-19 при 
щепленні неможливо.

Comirnaty застосовують у 
США, Великій Британії, Канаді 
та країнах ЄС. Ця вакцина 
пройшла процедуру схвалення 
Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я та була включена 
до переліку вакцин, які можуть 
використовуватися для екстре-
ного застосування за програмою 
COVAX.

dec.gov.ua
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Не залишились осторонь 
цієї славної традиції в гарно-
му селі Олексіївка. Спільно 
з сільською бібліотекою 
(бібліотекар Наталія Подройко) 
Олексіївський сільський Буди-
нок культури підготували для 
місцевих аграріїв – працівників 
КСП «Олексіївське» справжнє 
«Свято врожаю».

«Ця ідея нам прийшла в го-
лову після того, як ми відвіда-
ли з екскурсією «Олексіївсь-
ке», – розповідає художній 
керівник Олексіївського СБК 
Надія Гапонова. – Влітку 
діти також залюбки долу-

чаються до різноманітних                                                                   
заходів.

Зараз у приміщенні Будинку 
культури триває ремонт, але ми 
знаходимо, чим та як зайняти 
дітлахів, ходимо на екскурсії, 
розвиваємо різні навики, на-
приклад, нещодавно займа-
лися малюванням на свіжому        
повітрі.

І ось, в спекотну жнив-
ну пору, вирішили завітати 
до сільгосппідприємства на 
екскурсію. Діти були в захваті, 
роздивлялися сучасну техніку, 
раділи врожаю разом з дорос-
лими.  Тим більше, що у бага-

тьох батьки чи родичі працю-
ють в «Олексіївському». Після 
такої змістовної екскурсії ми 
вирішили привітати колектив 
підприємства з обжинками. 

Спочатку думали, що це буде 
щось невеличке. Але один за 
одним – і зібралася концертна 
програма».

Тож у призначений час 
на території господарства 
зібралися його працівники – 
справжні герої сьогодення – 
на чолі з керівником Василем 
Олексійовичем Овчаренком. 
Прибула й творча делегація у 
складі бібліотекаря, працівників 

культури та дитячого ансамбля 
«Веселка».

Прийшли гості не з по-
рожніми руками – 4 короваї 
та два кошика смачнезних 
пиріжків (їх спекла мама 
наймолодшої учасниці колек-
тиву Варвари) тримали в руках 
дітлахи. Це – дарунок трударям                   
землі. 

Щиро привітала працівників 
«Олексіївського» із закінченням 
жнив староста Олексіївського 
старостинського округу Ніна 
Третьякова. А далі урочиста 
мить – вручення короваїв. Пер-
ший коровай дітлахи вручили 
голові сільгосппідприємства 
Василю Олексійовичу Овча-
ренку. Далі під щирі оплески 
короваї вручені агроному Олек-
сандру Васильовичу Ринковому, 
комбайнеру Василю Миколай-
овичу Стешину та водієві Рус-
лану Олександровичу Гладко-
му. Кошики пиріжків вручені 
водіям та всім працівникам     
господарства.

А далі на працівників 
сільського господарства че-

кала гарна концертна програ-
ма. Діти розповідали віршики 
про хліб, співали пісень та 
танцювали таночки. Особли-
во припав до душі всім танок                                               
з віночками.

А далі сюрпризи чекали вже 
на дітлахів. Комбайнер Сергій 
Григорович Гетьманцев залюб-
ки покатав дітей на комбайні. 
Захвату не було меж! Новень-
кий сучасний New Holland радо 
прийняв маленьких хлопців 
та дівчат в свою кабіну. Крізь 
величезне вікно вони могли 
спостерігати за безкрайніми 
полями та милуватися рідним 
селом. Та й на цьому сюрпризи 
не скінчились. Керівник госпо-
дарства В. О. Овчаренко приго-
стив дітей тортом, солодощами 
й пообіцяв всіляко допомагати 
та підтримувати у всіх творчих 
починаннях.

Лунали вітання на адресу 
працівників землі. І нехай так 
буде й далі. Поля колосять-
ся, врожаї збираються, люди 
посміхаються!

М. ТИХОНОВА.

Ми змінюємося, змінюється світ, але в піснях і обрядах живе частина нашої пам`яті,                
яка робить нас з різношерстої юрби народом. 

Обжинки – традиційний спосіб вшанування хліборобів. У всі часи в Україні народ широко 
відзначав закінчення жнив. Старовинний звичай проводити так звані «обжинки», за повір'ями, 
забезпечував майбутній багатий урожай. Ці традиції збереглися і понині. Обжинки - не про-
сто свято урожаю, це данина традиціям, які вшановували наші пращури і збережуть наші                 
нащадки.

Люди святкували закінчення польових робіт, раділи щедрому врожаю, обмінювалися та 
продавали дарунки землі, а головне – по-справжньому бавилися! Танцювали, співали, жар-
тували, забавлялися та «вбивали» якнайглибше холоди в землю. Вінець важкої річної праці 
хлібороба – жнива – споконвіку в Україні відзначалися урочисто, велично: піснями, обрядами,                                 
святковими дійствами.

26 липня відбулось засідання 
Ради експертів щодо реаліза-
ції бюджету участі на терито-
рії Новоайдарської селищної 
ради під головуванням Арте-
ма Духана, заступника голо-
ви Новоайдарської селищної                                 
ради.

На порядку денному розгля-
далось 2 питання:

1. Визначення проєктів Бю-
джету участі – переможців;

2. Розподіл проєктів-пе-
реможців за джерелами                       
фінансування.

За результатами підрахун-
ку всього проголосувало – 817 
осіб, із них визначені недійс-
ними 6 паперових бланків для 
голосування (відмічені дві або 
три ініціативи за можливістю 
проголосувати лише за одну). 
Таким чином, враховано 811                                   
голосів.

Листом від 13 квітня Програ-
ма ООН із відновлення та роз-
будови підтвердили додаткове 
фінансування громадського бю-
джету з  свого боку в сумі 200 
тис. грн. Таким чином, загаль-
ний бюджет конкурсу складає 
400 тис. грн.

За більшістю голосів місця 
6 проєктів-переможців розподі-
лилися наступним чином:

Проєкт № 2 «Сприяння соці-

альній згуртованості мешканців 
с. Райгородка через проведення 
культурно-масових заходів» – 
219 голосів. Вартість проєкту – 
50 тис. грн.

Проєкт № 4 «Центр розвитку 
спортивної активності в с. Дми-
трівка» – 183 голоси. Вартість 
проєкту – 85 тис. 810 грн.

Проєкт № 5 «Створення без-
печного середовища та регуля-
ція розмноження безпритульних 
собак шляхом їх стерилізації» – 
157 голосів. Вартість проєкту –                                      
100 тис. грн.

Проєкт № 3 «Встановлення 
лавок та сміттєвих урн по ву-
лиці Центральній у селі Денеж-
никове» – 95 голосів. Вартість 
проєкту – 48 тис. 129 грн.

Проєкт № 6 «Наявність до-
рожніх знаків – основа покра-
щення безпеки руху» – 95 голо-
сів. Вартість проєкту – 77 тис. 
472 грн.

Проєкт № 7 «Зміцнення осо-
бистої та громадської безпеки 
на території Новоайдарської 
громади шляхом оновлення 
старих мереж освітленням но-
вими LED-світильниками» – 
53 голоси. Вартість проєкту –                    
50 тис. грн.

Загальна вартість проєк-
тів-переможців складає 411 тис. 
411 грн.

Рада визнала, що відповіда-
ють вимогам Програми ООН з 
відновлення та розбудови миру 
та будуть реалізовані за рахунок 
Програми ООН 3 проєкти на за-
гальну вартість 227 тис. 472 грн, 
а саме:

- «Зміцнення особистої 
та громадської безпеки на те-
риторії Новоайдарської грома-
ди шляхом оновлення старих 
мереж освітленням новими 
LED-світильниками»;

- «Створення безпечного 
середовища та регуляція роз-
множення безпритульних собак 
шляхом їх стерилізації»;

- «Наявність дорожніх 
знаків – основа покращення  
безпеки руху».

За  кошти місцевого бюдже-
ту в поточному році будуть ре-
алізовані проєкти-переможці на 
загальну вартість 183 тис. 939 
грн., а саме:

- «Сприяння соціальній 
згуртованості мешканців села 
Райгородка через проведення    
культурно-масових заходів»;

- «Встановлення ла-
вок та сміттєвих урн по ву-
лиці Центральній у селі                                             
Денежникове»;

- «Центр розвитку спор-
тивної активності в селі                           
Дмитрівка».

28 липня 2021 року відбулась 
зустріч ініціативних лідерів гро-
мадської організації «Зелені до-
лоні» з головою Новоайдарської 
селищної ради щодо погодження 
макетів стендів у парку «Сосно-
вий», адже незабаром планує- 
мо створити рекреаційно-піз-
навальну стежку «Зелений світ                                                
Новоайдарщини».

За допомогою стендів, розмі-
щених на стежці, поширювати-
муться знання про природу та 
різноманітні пізнавальні заходи.

Підтримав цю ідею і голова 
Новоайдарської громади Шопін 

Ігор Вікторович, який наголо-
сив, що реалізація та резуль-   
тати майбутнього проєкту ста-
нуть корисними та цікавими для 
мешканок та мешканців Ново- 
айдарської громади.

Проєкт «Від екології приро-
ди до екології душі» реалізує 
ГО «Зелені Долоні» за органі-
заційної підтримки #Взаємодія 
Плюс в межах Програми ООН 
із відновлення та розбудови 
миру за фінансової підтрим-
ки урядів Данії, Швейцарії                                  
та Швеції.

О. КІЗІЛОВА.
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З 28 липня громадяни, які прибува-
ють з тимчасово окупованої території, 
можуть пройти щеплення від COVID-19 
безпосередньо на КПВВ «Станиця        
Луганська»

Вакцинація проводиться у середу та 
п'ятницю з 09:00 до 12:00.

Також отримати вакцину можна у 
пункті щеплення КНП «Станично-Лу-
ганський ЦПМСД» за адресою: П’ята 
Лінія, 39, з 09:00 до 15:00.

Наразі у цих пунктах у наявності вак-
цина Moderna та Coronavac. Бажаючим 
щепитися вакциною Pfizer можна звер-
татися у центри масової вакцинації від 
COVID-19.

Нагадаємо, що на Луганщині діють     
4 таких центри:

- Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 28,   

міський Палац культури;
- Старобільськ, площа Базарна, 1,     

будівля адміністрації місцевого ринку;
- Сватове, пров. Промисловий, 11, 

адмінкорпус КНП «Сватівська багато-  
профільна лікарня»;

- Новоайдар, вул. Незалежності, 
20/3, адмінкорпус КНП «Новоайдарська        
багатопрофільна лікарня».

loga.gov.ua

 

За участі керівництва Мінагропо-
літики, Мінфіну, Державної податко-
вої служби, представників профільних 
аграрних асоціацій та громадських 
об’єднань у форматі ZOOM-конференції 
відбулось засідання робочої групи з опе-
ративного вирішення питань, пов’язаних                       
з оподаткуванням в аграрному секторі.

На засіданні обговорювали проєкт За-
кону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про державне регулюван-
ня виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сига-
ретах, та пального» щодо удосконалення 
порядку зберігання пального для потреб 
власного споживання чи промислової  
переробки.

Учасники заходу ознайомилися з про-
позиціями до законопроекту «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу Укра-
їни та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюд- 
жетних надходжень.

Також розглянуто законопроект «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо ставки податку на дода-
ну вартість при оподаткуванні операцій 
з постачання окремих видів сільсько-
господарської продукції».

Крім того, під час засідання вивча-
лися проблемні питання втрати сімей-
ними фермерськими господарствами 
права на доплату ЄСВ та шляхи їх ви-
рішення, зокрема, впровадження ДПС 
України програмного забезпечення для                           
адміністрування доплати ЄСВ.

Присутні також обговорили проблем-
ні питання зупинки податкових наклад-
них та окремі питання реалізації Поряд-
ку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для надання фі-
нансової підтримки розвитку фермер-
ських господарств, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України                          
від 07.02.2018 р. № 106.

loga.gov.ua

 
 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
народної творчості аматорських колек-
тивів та виконавців «Слобожанський 
спас» відбудеться 28 серпня в онлайн-              
режимі.

Запрошуємо до участі у цьому масш-
табному заході аматорські колективи, 
окремих виконавців, майстрів самодіяль-
ного мистецтва та художників України, 
які вже досягли 18 років.

Серед номінацій:
- «Слобожанські візерунки» (танцю-

вальні колективи);
- «Козача вольниця» (чоловічі та      

змішані вокальні колективи);
- «Калинова зоря» (жіночі вокальні  

колективи);
- «Пісенна слобода» (виконавці           

авторських пісень та солісти-вокалісти); 
- «Поетичний курінь» (поети); 

- «Слобожанський вернісаж» (ху-
дожники, майстри самодіяльного                 
ужиткового мистецтва).

Положення Фестивалю-конкурсу, 
зразок анкети-заявки та методичні реко-
мендації можна знайти за посиланням:  
http://surl.li/aamee.

Подати анкету-заявку та відео/фото 
конкурсних матеріалів необхідно до 13 
серпня 2021 року на електронну адресу: 
viddilnarodnatvorchist@gmail.com.

Пряма трансляція Фестивалю-кон-
курсу відбудеться на каналі YouTube:   
https://cutt.ly/Gm4GywE.

loga.gov.ua

 
 

Новоайдарським районним судом Лу-
ганської області визнано винним чолові-
ка та призначено йому покарання у виді 
арешту строком на три місяці за хулі-
ганство, тобто грубе порушення громад-
ського порядку з мотивів явної неповаги 
до суспільства, що супроводжувалося 
особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК 
України).

Досудовим розслідуванням встанов-
лено, що 28-річний мешканець селища 
Новоайдар у червні 2021 року, пере-
буваючи у стані алкогольного сп’янін-
ня, знаходився в громадському місці, а 
саме біля приміщення одного з кафе, де 
з хуліганських спонукань, грубо пору-
шуючи громадський порядок з мотивів 
явної неповаги до суспільства, що су-
проводжувалось особливою зухвалістю, 
у присутності інших осіб, у тому числі 
дитини, затіяв сварку з продавцем за-
кладу, у ході якої безпричинно кричав та 
висловлювався до продавця грубою не-
цензурною лайкою. При цьому, продов-
жуючи свої хуліганські дії, чоловік облив 
продавця гарячою кавою, спричинив-

ши легкі тілесні ушкодження у вигляді                                                   
опіків шкіри.

Після повідомлення особі про підозру 
у вчиненні кримінального правопору-
шення прокурором Щастинської окруж-
ної прокуратури складено на направлено 
до суду для розгляду по суті обвину-
вальний акт за обвинуваченням право-
порушника у хуліганстві, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення,                                               
передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України. 

Судом ухвалено обвинувальний ви-
рок, який наразі не набув чинності,     
триває строк на апеляційне оскарження.

О. КІБА, прокурор Щастинської
окружної прокуратури.

 

Верховна Рада України прийняла за 
основу та в цілому законопроєкт про ра-
тифікацію Фінансової угоди «Програма 
з відновлення України» між Україною 
та Європейським інвестиційним бан-
ком. Відповідна угода щодо залучення 
340 млн євро була підписана 9 грудня       
2020 року.

Наразі схвалено до реалізації в рамках 
чинної програми 236 проєктів (підкон-
трольні Уряду України території Донець- 
кої та Луганської областей, Дніпропет- 
ровська, Запорізька, Київська, Одеська, 
Полтавська, Харківська та Херсонська 
області).

Вже повністю завершено 64 проєкти: 
в Донецькій області – 25; Дніпропетров-
ській – 1; Луганській – 12; Запорізькій 
– 13; Одеській – 1; Харківській – 12. 
Реалізація решти проєктів ще триває. 
Всі проєкти будуть завершені впродовж 
2021-2022 років.

Програма спрямовується на віднов-
лення інфраструктури регіонів на схо-
ді держави, що постраждали внаслідок 
збройної агресії РФ проти України, а 
також на ті території, де підвищилось 

навантаження на інфраструктуру че-
рез збільшення населення за рахунок        
внутрішньо переміщених осіб.

340 млн євро будуть направлені на 
будівництво, модернізацію закладів 
охорони здоров’я, освіти, культури, 
спорту, громадських центрів, цент-
рів надання адміністративних послуг                               
тощо.

Ця Програма є продовженням Над-
звичайної кредитної програми для від-
новлення в Україні, яка була підписа-
на у 2014 році для залучення 200 млн 
євро та була першою експерименталь-
ною програмою поєднання кредиту 
для України та безповоротним надан-
ням коштів для місцевих органів ви-
конавчої влади та органів місцевого                                                                       
самоврядування.

За матеріалами Мінрегіону.

 

Верховна Рада перейменувала дер-
жавне свято День захисника України на    
День захисників і захисниць України.

Відповідний законопроєкт № 2325 
«Про внесення змін до статті 73 Кодексу 
законів про працю України» підтримали 
317 народних депутатів.

Закон перейменовує державне свято 
День захисника України, яке відзнача-
ється 14 жовтня, на День захисників і            
захисниць України.

Як зазначається у пояснювальній за-
писці, ухвалення закону сприятиме ген-
дерно збалансованому висвітленню ролі 
військовослужбовців обох статей на вій-
ськовій службі та належному вшануванню 
жінок та чоловіків — захисників незалеж-
ності і територіальної цілісності України, 

військових традицій і звитяг Українського 
народу на рівні державного свята.

Як повідомлялося, починаючи з 14 
жовтня 2014 року в Україні щорічно від-
значається День захисника України. Це 
свято було започатковане Указом Прези-
дента України № 806/2014 від 14 жовтня 
2014 року.

ukrinform.ua
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В наявності були апаратура, колонки, 
ноутбук та величезне бажання зробити 
дітям приємне та насичити їх вільний 
час приємними емоціями та культур-
ним відпочинком. Не так вже й мало                    
для старту, правда ж?

На перший мультиплікаційний показ 
зібралися дітки з дворів цих двох бага-
топоверхівок. І стало зрозуміло: їм це 
сподобалось, вони були просто в захваті. 
Тож на другий сеанс, завдяки оголошен-
ню в мережі Фейсбук, прийшли діти і з 
інших вулиць нашого селища. «Геогра-
фія» бажаючих долучитися до цікавого 
проводження часу розширювалась: сюди 
із задоволенням прибігають діти не тіль-
ки з двору та прилеглих вулиць, а й з 
кварталу Миру, вулиці Дружби та ін. На 
покази рідко збирається  менше 20 осіб.

Як зауважують організатори цього 
дійства, родина Антонових, старші діти 
дивляться мультики уважно, а ось малю-
кам потрібна перерва, їм не так просто 
висидіти півтори або дві години перед 
екраном не відволікаючись. Тож щоб 
підтримати атмосферу, додати драйву 
та настрою, дати часу насміятися, Сер-
гій вмикає музику, проводить різні кон-
курси, влаштовує танці. Сумно точно            
не буває!

На мультсеанси дітлахи приносять з 
собою ласощі й діляться між собою.

Звичайно, такому відкритому мульт-                                                            

показу завжди передує підготовча робо-
та. Тож «мультиплікаційний» майдан-                                 
чик завжди в повному порядку – Сергій 
викошує траву, Олександра прибирає 
до та після перегляду. І ось майдан-
чик готовий зустрічати маленьких                                           
глядачів.

Міньйони, Панда кунг-фу, Іван-царе-
вич та Сірий Вовк, Монстри з відповід-
ної корпорації та багато інших відомих 
мультиплікаційних героїв стали ближ-
чими дітям завдяки небайдужості Сер-
гія. Тож у теплу пору року диво-двір 
радо зустрічає маленьких гостей та 
запрошує на чудові, добрі та веселі                                      
мультсеанси.

А ми можемо щиро подякувати Сер-
гію Антонову, його молодій родині, яка в 
усьому підтримує свого коханого чолові-
ка та батька,  за цю чудову ідею, яку вони 
втілили в життя. Що вражає, в наш час, 
коли всі в усьому намагаються знайти 
якусь особисту вигоду, ми бачимо при-
клад безкорисливого вчинку, щоб про-
сто зробити дітей щасливими, відірвати 
їх від гаджетів, порадувати практично 
справжнім кінотеатром та живим спілку-
ванням та змістовним проведенням часу. 
Тут немає обмежень «тільки для своїх», 
тут радо зустрінуть будь-яку дитину й 
зроблять частиною своєї дружної муль-
типлікаційної команди. І робиться це     
не для «галочки», а від душі.

А ще родина Антонових є дуже ак-
тивною в плані велопрогулянок. Утрьох 
мама, тато й синочок влаштовують ве-
лопрогулянки рідним краєм, досліджу-
ють цікаві місця, причому, не тільки Но-
воайдару. Айдар-Миколаївка, Співаківка, 
Маловенделівка, Царівка, Бахмутівка, 
Безгинове – на їхній особистій мапі від-
відувань стає все більше позначок «по-
бували». Вони вміють активно та дружно 
проводити вільний час, насолоджуватися 
красою природи, вдихати неймовірні 
аромати трав та квітів.

«Що в дорозі? В дорозі квітучі і п'ян-
кі ароматом дерева, козенята, гори, річ-
ка, польові дороги. І ось що я зрозумів:  
такий активний відпочинок мені до 
душі. 37 км на одному диханні і ні кра-
плини втоми», - ділиться враженнями              
Сергій.

Коли настає зима, й велосипед від-
правляється на заслужений кількамі-

сячний відпочинок, родина вдягаєть-
ся  тепліше і відправляється  пішки 
гуляти. Зазвичай проходять вони 5-7 
км, дихають свіжим повітрям, щоб 
бути здоровішими. До речі, це дійсно 
допомагає чудово переживати зимові                                                   
холоди.

Не залишають Антонови поза увагою 
й городні справи. Вправно вирощують 
овочі, фрукти. Пораються там разом, а 
смачною консервацією для любих чо-
ловіків займається вправна господиня 
Олександра.

І, звичайно, на першому місці в родині 
– турбота та піклування про синочка Бог-
дана, щоб зростав здоровим, веселим, 
активним, розумним хлопцем та просто 
гарною й доброю людиною.

Впевнені, з такими батьками хлопчик 
точно буде гарною людиною, бо перед 
очима – чудовий приклад.

М. ТИХОНОВА.

З літа минулого року одним з найулюбленіших місць багатьох ново-
айдарських дітлахів став диво-двір на «Пролетарці» (зараз провулок                                    
Незалежності).

Що ж це за диво-двір такий? Цієї дивовижності додав йому активний та не-
байдужий мешканець Новоайдару Сергій Антонов разом зі своєю родиною, дру-
жиною Олександрою та маленьким синочком Богданом. Справа в тому, що тур-
ботливий татусь вирішив влаштувати такий собі кінотеатр під відкритим 
небом як для свого синочка, так і для дітлахів з двору чотирьохповерхівок 
на провулку Незалежності та всіх бажаючих хлопчиків та дівчаток                                          
Новоайдару.

Всього на виставці ми побачили чо-
тирнадцять унікальних, несхожих один 
на одного весільних віночків. Вони від-
різняються за багатьма параметрами, 
але об’єднані чарівною вишуканістю,       
ніжністю та красою.

Цікаву інформацію для проведення 
екскурсії підготувала науковий співро-
бітник музею Алла Анатоліївна Соро-
кіна. Нею вона залюбки поділилася й           
з нами.

«Коли ми отримали ці віночки, то 
були в такому захваті, що навіть дихання 
перехоплювало. Всі віночки в дуже гар-
ному стані, неймовірні. Тож вирішили 
швиденько, не зволікаючи, відправляти 
їх у виставку.

Сама історія весільних віночків дуже 
цікава. Започаткувала їх королева Ві-
кторія, яка була законодавицею мод. Її 
весільний вінок був з квітів апельсино-
вого дерева. Багаті дівчата носили ве-
сільні віночки з дорогоцінного каміння                  
та перлин.

До нас ця мода дійшла у XIX столітті. 
Як ви розумієте, прості дівчата теж хо-
тіли носити віночки. Але, звичайно, не 
було в них ні квітів апельсинового дере-
ва, ні дорогоцінного каміння, ні перлів. 
Тож придумали робити віночки із білого 
воску (тоді так  називали звичайний па-
рафін). З часом восковий (парафіновий) 
вінок став улюбленим і обов’язковим   
весільним атрибутом.

Як відбувався процес виго-
товлення віночку? Брали ниточ-
ки, на ниточках робили вузлик, 
вмочали цей вузлик у парафін, 
потім опускали  у воду, щоб охо-
лонуло, потім знову у парафін, і 
так продовжували, поки «бусин-
ка» не набувала певного розміру. 
Потім ці краплинки з’єднували, 
для прикрас також могли вико-
ристовувати папір чи тканину. 
З них вирізали квіточки, вмоча-
ли в парафін, а потім приєдну-
вали до віночка. Таким самим 
способом виготовляли й  потім 
бутоньєрки, коли вони увійшли                                 
в моду. 

Як ви можете бачити, тут є й 
кольорові віночки, й чисто білі. Я 
читала, що коли запрошували на 
весілля – надягали  кольорові, на 
другий день весілля – чисто білі 
з фатою.

Восковий віночок – не проста 
прикраса, а вишуканий весіль-
ний оберіг, який виготовляли під 
конкретну дівчину. До весілля 
ніхто крім нареченої не мав пра-
ва той вінок поміряти. Це був могутній 
оберіг, наділений магічною силою. А піс-
ля весілля, щоб ніхто його не міг взяти 
та поміряти, віночок  прилаштовували 
до ікони. Тож у стародавніх іконах ви 
частенько можете побачити ось такий от 
весільний восковий вінок.

Такі віночки проіснували до 70-ро-
ків. Їх, як і паперові, вдягали наречені на 
свої весілля. В 70-х роках прийшла мода 
на капрон та нейлон, і майстрині стали 
робити віночки та бутоньєрки з цих ма-
теріалів. Вирізали листочки, квіточки, 
занурювали їх у желатиновий насиче-
ний розчин, потім коли вони підсихали, 
розжарювали спеціальні залізні форми 
та вдавлювали в них заготовку. Ось так 
виходили цікаві речі.

Я сама на власні очі бачила, як             
роблять такі квіточки та паперові квіти. 
Це неймовірно копітка ювелірна робота, 
але результат просто вражає. Кожна де-
таль – витончена та досконала. Єдине, 
що трохи засмучує: віночки з воску з ча-
сом втрачають свій сніжно-білий колір,    
жовтіють.

Ніжні, вишукані воскові (парафінові) 
віночки, які одягали наші бабусі й праба-
бусі на весілля, сьогодні знову поверта-
ються у вжиток. І це виглядає і стильно,  
і дуже красиво».

Зацікавила вас ця розповідь? Тоді не 
пропустіть унікальну можливість! Заві-
тайте до музею на цю чудову виставку! 
Дізнаєтесь багато нового та побачите 
унікальні експонати.

М. ТИХОНОВА.

В будь-яку пору року в Краєзнавчому музеї Новоайдарської селищної 
ради можна знайти багато цікавого та відвідати купу змістовних заходів                                     
та експозицій.

Нещодавно ми відвідали нову виставку, яка за короткий час стала досить 
популярною серед новоайдарців та гостей нашого селища. Ця виставка присвя-
чена восковим весільним віночкам. За цю виставку музейники особливу подяку 
висловлюють їхньому давньому другу та керівникові проєкту «Музей відкрито 
на ремонт» Леоніду Марущаку.
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1. Планована діяльність.
Метою планованої діяльно-

сті є видобування вуглеводнів, 
в т.ч. влаштування свердловин, 
облаштування свердловин та 
родовища, переробка та під-
готовка корисних копалин на 
Євсугському родовищі, в т. ч. 
Східно-Євсугській площі та 
Західно-Євсугській площі, що 
знаходиться в адміністратив-
них межах Новоайдарської та 
Нижньотеплівської територі-
альних громад Щастинського 
району і Шульгинської тери-
торіальної громади Старобіль-
ського району Луганської об-
ласті.

Євсугське родовище 
включає такі нафтогазопер-
спективні ділянки: Омель-
ківська, Сх. Омельківська, 
Волкодаївська, Литвинівська, 
Михайлюківська, Пн. Михай-
люківська, Вовча, Дмитрів-
ська, Гречишкінська, Водя-
ноївська, Пд. Водяноївська, 
Перекатівська, Трудівська, 
Сх. Трудівська, Ковпаківська, 
Майданна, Пн. Майданна,                                   
Колядівська,

Ймовірно продуктивні гори-
зонти залягають на глибинах 
1000-2900 м.

Проведення робіт у межах 
родовища обумовлене необ-
хідністю уточнення його гео-
логічної будови та перспектив 
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 
запасів родовища та пред-
ставлення матеріалів до ДКЗ 
України, влаштування нових 
пошукових, розвідувальних та 
експлуатаційних свердловин, 
проведення дослідно-промис-
лової розробки, облаштуван-
ня та подальшої промислової   
розробки родовища.

З метою розробки покладів 
Євсугського родовища перед-
бачається буріння 15 сверд-
ловин проектною глибиною 
до 3000 м, будівництво Май-
данної та Михайлюківської                   
ТДПУПВ.

Для водозабезпечення про-
цесу буріння свердловин пе-
редбачається буріння водних 
свердловин.

На ТДПУПВ «Майданна»: 

кількість свердловин, про-
дукція з яких подаватиметься 
на установку підготовки вуг-
леводнів – 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 114 х 10 мм до ТД-
ПУПВ «Майданна»: від св.     
№ 1 Гречишкинська протяжніс-
тю орієнтовно 9600 м, від св.                                                             
№ 2 Гречишкинська – 10100 м, 
від св. № 7 Гречишкинська – 
10500 м, від св. № 1 Трудівська 
– 7400 м, від св. № 1 Ковпа-
ківська – 2300 м, від св. № 1    
Майданна – 300 м.

Передбачається прокла-
дання газопроводів-шлейфів 
діаметром 114 х 10 мм до ТД-
ПУПВ «Михайлюківська»: від 
св. № 1 Литвинівська протяж-
ністю орієнтовно 4800 м, від 
св. № 2 Литвинівська – 6200 
м, від св. № 1 Вовкодаєвська 
– 7000 м, від св. № 1 Північ-
но-Михайлюківська – 3900 м, 
від св. № 1 Михайлюківська 
– 1300 м, від св. № 2 Михай-
люківська – 3400 м, від св. 
№ 1 Дмитрівська – 16300 м, 
від св. № 2 Дмитрівська –                                            
11900 м.

Також передбачається бу-
дівництво газопроводів діаме-
тром 219 х 8 мм від ТДПУПВ 
«Майданна» та ТДПУПВ «Ми-
хайлюківська» довжиною 9100 
м та 500 м відповідно до магі-
стрального газопроводу «Пів-
нічний Кавказ-Центр», який 
проходить безпосередньо по 
території родовища. Пропуск-
на здатність газопроводу – до 
10000 тис. м3/добу, робочий 
тиск газопроводу - до 5,4 МПа. 
Передбачене підземне прокла-
дання газопроводу, в основно-
му паралельно рельєфу місце-
вості на глибині не менше 1,2 м 
до низу труби.

В адміністративно-територі-
альному відношенні Євсугське 
родовище знаходиться в ме-
жах Новоайдарської та Ниж-
ньотеплівської територіальних 
громад Щастинського району 

і Шульгинської територіальної 
громади Старобільського рай-
ону Луганської області, на пів-
нічний схід від м. Луганськ. В 
межах родовища розташовані 
такі населені пункти: с. Коля-
дівка, с. Побєда, с. Олексіївка, 
с. Трудове, с. Чистопілля, с. 
Дмитрівка, с. Михайлюки, с. 
Вовкодаєве. Межі Євсугського 
родовища визначені геогра-
фічними координатами куто-
вих 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 пло-
ща Євсугського родовища            
становить 478,8 км2.

На схід від родовища          
проходить автошлях Н21.

2. Суб'єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ «СТРАТУМ УКРАЇНА», 
код ЄДРПОУ 25168700, місце 
знаходження: 01010, м. Київ, 
вулиця Арсенальна, 1-Б, тел.         
+38 (053)-261-03-00.

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення.

Департамент комунальної 
власності земельних, майнових 
відносин, екології та природ-
них ресурсів екології та при-
родних ресурсів Луганської 
ОДА.

93405, м. Сєвєродо-
нецьк, проспект Централь-
ний, 59; (фактична адреса: 
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.

4. Процедура прийняття 
рішення про провадження 
планованої діяльності та ор-
ган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на 
довкілля.

Висновок з оцінки впливу 
на довкілля, у якому визначено 
допустимість провадження та-
кої планованої діяльності, що 
видається Департаменту кому-
нальної власності земельних, 
майнових відносин, екології та 
природних ресурсів екології та 
природних ресурсів Луганської 
ОДА, відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на 
довкілля».

5. Строки, тривалість та 
порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх 
запланованих громадських 
слухань.

Тривалість громадського 
обговорення становить 25 ро-
бочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (за-
значається у назві оголошен-
ня) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визна-
ченої суб'єктом господарюван-
ня, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на                                        
довкілля.

Протягом усього строку гро-
мадського обговорення гро-
мадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропо-
зиції, які, на її думку, стосують-
ся планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції мо-
жуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електрон- 
ному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку,    
не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та 
в межах території каранти-
ну, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респі-
раторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів 
з дня скасування карантину, 
громадські слухання не прово-
дяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей                     
період.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться:

________________________
__________________________
__________________________

(вказати дату, час, місце та 
адресу проведення громад-
ських слухань)

Громадські слухання (другі) 
відбудуться:

________________________
__________________________
__________________________

(вказати дату, час, місце та 
адресу проведення громад-
ських слухань)

6. Уповноважений цен-
тральний орган або уповно-
важений територіальний 
орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої 
діяльності.

Департаменту комунальної 
власності земельних, майнових 
відносин, екології та природ-
них ресурсів екології та при-
родних ресурсів Луганської 
ОДА

93405, м. Сєвєродо-
нецьк, проспект Централь-
ний, 59; (фактична адреса: 
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.

7. Уповноважений цен-
тральний орган або уповно-
важений територіальний 
орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауваженьі 
пропозицій.

Департаменту комунальної 
власності земельних, майнових 
відносин, екології та природ-
них ресурсів екології та при-
родних ресурсів Луганської 
ОДА.

93405, м. Сєвєродо-
нецьк, проспект Централь-
ний, 59; (фактична адреса: 
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.

Зауваження і пропозиції 
приймаються протягом усьо-
го строку громадського об-
говорення, зазначеного в аб-
заці другому пункту 5 цього          
оголошення. 

8. Наявна екологічна ін-
формація щодо планованої           
діяльності.

Звіт з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності 
на 312 аркушах та додатки.

9. Місце (місця) розміщен-
ня звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додатко-
вої інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громад-
ськість може ознайомитися 
з ними.

- ТОВ «СТРАТУМ УКРАЇ-
НА»: 01010, м. Київ, вулиця Ар-
сенальна, 1-Б, контактна особа 
Плахотничий Микола Леонідо-
вич (заступник директора з охо-
рони праці), з 05.08.2021 р., тел.                                                          
+38 (067) 548 76 13.

- Новоайдарська селищна 
рада: 93500, Луганська обл., 
Щастинський р-н., смт. Ново-
айдар, вул. Дружби,1, контак-
тна особа: Бочаров Олександр 
Михайлович (секретар се-
лищної ради), з 05.08.2021 р.,                
тел. +38 (064) 45 94 356.

- Шульгинська сільська 
рада: 92764, Луганська обл., 
Старобільський р-н., с. Шуль-
гинка, вул. Театральна, 1-Д, 
контактна особа: Петренко На-
таля Миколаївна (голова сіль-
ської ради), з 05.08.2021 р., тел. 
+38 (066) 44 50 570.

- Нижньотеплівська сільська 
рада: 93632, Луганська обл., 
Щастинський р-н., с. Нижньо-
тепле, вул. Центральна, буд. 
1, контактна особа: Ушакова 
Наталія Іванівна (голова се-
лищної ради), з 05.08.2021 р.,               
тел. (06472) 35831.

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,               
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. (63-125). 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  050-964-09-80.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.
БЫЧКА (1 месяц). 099-047-14-90.

продам
ДОМ в Новоайдаре (ул. Вишнёвая, 2). 099-45-85-018.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. Центр, 2-й этаж, 73,1 кв. м.         

095-577-00-41.
ДАЧУ. 066-308-75-74.
АВТОМОБИЛЬ Daewoo Nexia. 2011 г., белого цвета, пробег – 

81000 км. 095-13-10-197.
ВОРОТА, МЕДОГОНКУ, МОТОБЛОК. 050-92-90-751.
КОРОВУ на молоко. 099-67-123-00, 095-25-85-565.
Пятилитровый ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ (урожай 2021 года). Самовы-

воз. Новоайдарский район, с. Спеваковка. 095-089-27-68,                                                
095-73-527-99.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

ООО «Айдар-Милам» срочно требуется на постоянную работу 
МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ.  050-358-35-63.

З нагоди відкриття нового магазину «АВРОРА» запрошуємо на 
роботу: ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ, АДМІНІСТРАТОРА, 
ЗАСТУПНИКА АДМІНІСТРАТОРА. Графік – 3/2. Деталі за                       
телефонами 093-170-75-58, 066-170-94-58, 067-617-07-58.

работа

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Читателям
«Вестника Новоайдарщины» 

сообщаем, что
стоимость подписки
на месяц составляет

40 гривень. 

Сделайте подарок
своим близким!

 

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ДОМАГАЦЬКОЇ Наталії 
Геннадіївни, 24.02.1988 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я МЕРКУЛОВОЇ Тетяни     
Володимирівни, 25.04.1977 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

Коллектив, администрация и профсоюз КНП «Ново-
айдарская многопрофильная больница» выражают глубо-
кие соболезнования старшей медсестре инфекционного от-
деления Тихановой Татьяне в связи со смертью её брата                                                               
Тиханова Евгения.

 
Коллектив, администрация и профсоюз КНП «Ново-

айдарская многопрофильная больница» выражают глу-
бокие соболезнования медсестре инфекционного отде-
ления Маленьких Людмиле в связи со смертью её мужа                                                                                        
Маленьких Дмитрия.

29 июля на 72-м году жизни умер
КУТЕПОВ Александр Михайлович

Выражаем искренние соболезнования его дочери Свет-
лане, сестре Труняковой Раисе, племяннику Сергею в связи                    
со смертью родного человека.

Память о нём сохранится в сердцах всех, кто знал его.
Мир праху твоему…

М. Кузнецова, Е. Варзар, З. Колосова, Н. Григорова.

09.08.2021 р. –
вже три роки світлій пам’яті

моєї дружини
БОРИСЕНКО

Олени Василівни
(23.06.1959 – 09.08.2018)

Моя зірка. Із Лесі Українки

Була в мене одна
Дружинонька не сумна,

Ніби зірка ясная,
То ж щоночі дарма
Її кличу – нема?!

Залишився самотній…
Журба… Та шукаю вгорі

Все тієї зорі:
Ой, зайди, моя зірко лагідна!

Але зорі мені
Шлють проміння сумні:
Не шукай, її тут нема,
Як летіла до тебе вона,

То й згоріла у небі дотла!
Колись у мене була

Дружинонька молода,
Ніби зірка ясная…

Твій Григорій.

Діти, онука, сестра, 
племінники, рідня.

ПОМНИМ.. .

Сектор реагування
патрульної поліції Щастинського РВП

ГУНП в Луганській області
інформує

З 20.07.2021 р. по 20.08.2021 р. на території держави прово-
дяться профілактичні заходи під умовною назвою «Безпечні ав-
томобільні дороги», спрямовані на зниження аварійності, дотри-
мання Правил дорожнього руху його учасниками, попередження 
дорожньо-транспортного травматизму, зниження числа загиблих              
та травмованих у ДТП.

На території обслуговування Щастинського РВП протя-
гом поточного  року зареєстровано 20 ДТП (торік – 18, +11 %). 
Із загальної кількості скоєно 10 ДТП з травмованими (торік – 9,                           
+11 %), в яких загинула 1 особа (торік – 3,  -66 %), травмовано 17 
осіб (торік – 17; 0 %).

Для зміни ситуації необхідні спільні зусилля органів держав-
ної влади, громадських організацій, засобів масової інформації та 
суспільства загалом. Дотримання Правил дорожнього руху, засад 
безпечної поведінки та культури на дорозі, взаємоповага – це осно-
ви безпечної та комфортної участі у дорожньому русі. І це повинен 
знати кожен з нас. 

СРПП Щастинського РВП.

Щастинський районний відділ поліції інформує

У зв’язку з реформуванням дозвільної системи в Україні, а та-
кож в області та районі дозвільну систему Новоайдарського РВП 
перейменовано на сектор контролю за обігом зброї Щастинського 
РВП.

У зв’язку з реформуванням районів до Щастинського РВП при-
єднано Станично-Луганський РВП, посаду інспектора з контролю 
за обігом зброї скорочено.

Станом на теперішній час графік прийому громадян з пи-
тань придбання, реєстрації, перереєстрації, перевезення зброї                     
та боєприпасів наступний:

- щовівторка – смт. Новоайдар, вул. Дружби, 25, 09:30 – 17:00;
- щочетверга – смт. Станиця Луганська, Станично-Луганський 

РВП, 10:00 – 13:00;
- щосуботи – смт. Новоайдар, вул. Дружби, 25, 09:30 – 13:00.
Контактні телефони: чергова частина – 099-054-03-42; начальник 

СКОЗ – 095-03-00-790; інспектор СКОЗ – 066-97-44-770.

С. ТІХАНОВ, інспектор з контролю
за обігом зброї Щастинського РВП, майор поліції.

Египетская пирамида
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В селе 
Айдар-Николаевка

есть магазин
с названием
«Надежда».

За прилавком
этого магазина стоит 

очаровательная,
гостеприимная

хозяйка
Надежда ДОБРОСКОК

Она всегда приветлива и 
улыбчива, всегда в хорошем 
расположении духа. Отменная 
хозяйка, заботливая мать, любя-
щая жена, внимательная к друзьям и знакомым, с 
которыми всегда рада перекинуться парой слов, 
активно участвует в общественной жизни села. 
Не первый год занимается предпринимательской 
деятельностью. В магазине «Надежда» можно 
найти всё необходимое. Ассортимент постоянно 
обновляется, товары завозятся согласно пожела-
ниям покупателей. Нет такого человека, который                       
не посещал магазин!

В преддверии празднования Дня рождения 
жители села поздравляют Надежду Доброскок                   
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе здоровья, бодрости и счастья!

Пусть стороной пройдут ненастья,
Да всё пусть ладится в делах,

И почаще в жизни
Сладко всё чтоб случалось,

как в мечтах!

Жители села:
Копанев В., Удоденко Н., Суворова А.,

Лактин Н., Кашкаров Н. и другие. 

Тварини  - не брати наші 
менші і не бідні родичі: вони – 
інші народи, які разом з нами 

опинилися в  тенетах життя, 
в тенетах   часу, такі ж як ми 

бранці  земних страждань і 
земних розкошів.

Генрі Бестон.

Ми всі в очікуванні свята. 
Професійного свята праців-
ників ветеринарної медицини, 
яким офіційно Україна єдиною   
на весь світ заявила про свою 
повагу до людей, покликаних 
зберігати безпосередній зв'язок  
із живою природою - колискою 
людства. Бо без нашої важкої 
і часто невдячної праці не мо-
жуть існувати ні тваринницькі 
комплекси і господарства, ні зо-
опарки і заповідники. Нація, яка 
хоче жити і залишити слід на 
землі в центрі Європи, дбає про 
якість продуктів харчування, і 
визначила для виконання цієї 
місії ветеринарну медицину.

А з чим можна співстави-
ти благальний погляд сіль-
ської трудівниці, яка понад усе 
боїться втратити корівчину-                  
годувальницю? 

Чи сльози дитини, яка що-
ранку просиналася з думкою 
про вірного чотириногого дру-     
га, а він опинився на межі              
життя і небуття?

Всі вони ждуть дива – прийде 
лікар, і знову все буде добре. 
Велика таємниця спілкування 
людини і тварини відома тільки 
нам – спеціалістам ветеринарної                                                    
медицини.

Нам, як і гуманним ліка-
рям, зрозумілі і близькі слова 
Гіппократа: «В який би дім я 
не зайшов, я зайду туди  для 
користі і спокою». Тому й вва-
жають у всьому світі фахів-
ців ветеринарної медицини 
великими гуманістами, які                                     
оберігають людство.

Адже на нас лежить величез-
на  відповідальність за підтри-
мання епізоотичного благопо-

луччя в державі, забезпечення 
ветеринарно-санітарного конт- 
ролю та нагляду за якістю сіль-
ськогосподарської продукції, 
за здоров'я тварин та людей. І 
кожен з нас робить все належне 
для цього.

Ми законно пишаємось сьо-
годнішніми успіхами галузі, ви-                                                              
соким потенціалом нашої на-
уки, широким впровадженням 
її розробок у виробництво і 
практику і з вдячністю зга-
дуємо людей, які у різні часи 
докладали всіх зусиль для її 
становлення, розвитку діє-                                                      
здатності.

Шановні  колеги,  від  імені ке-
рівництва Головного управління 
Держпродспоживслужби в Лу-
ганській області, особисто від 
себе дякую  всім  працівникам 
нашої  галузі,  всім  нашим  вете-
ранам  за самовіддану   наполег-
ливу  працю,  відповідальність,  
надійність і вірність обраному                                                      
фаху.

Бажаю всім мирного неба, 
міцного здоров'я, щастя, благо-
получчя, злагоди  в  сім'ях  та  
колективах,  енергії  і насна-
ги,  подальших  успіхів  у не-
легкій,  але  вкрай  потрібній  
праці  для  процвітання  нашої                     
держави.

Н. ЯКИМЧУК, начальник 
Новоайдарського управління 

Головного управління
Держпродспоживслужби

в  Луганській області.

6 августа, 28-й лунный 
день, убывающая Луна в Раке. 
Именно сегодня появляется 
шанс набраться мудрости из 
Космоса, причем, получить ин-
формацию извне может любой. 
На сегодня можно планировать 
крупные приобретения, зате-
вать ремонт. Возможно появ-
ление некоторых проблем со 
здоровьем, но не допускайте                                                  
переутомления.

7 августа, 29-й лунный день, 
убывающая Луна во Льве. Не-
благоприятный день, понижен 
жизненный тонус, поскольку 
это последний день лунного ме-
сяца. Большая вероятность де-
прессивного состояния, травм 
и обманов. На сегодня нельзя 
планировать начало важных         
дел.

8 августа, 30-й, 1-й лунный 
день, новолуние, Луна во Льве. 
День подведения итогов, завер-
шения дел. Любые начинания 
и новые проекты стоит пере-
нести на более благоприятное 
время. Это идеальный день для 
активного отдыха, отправьтесь                  
в небольшое путешествие.

9 августа, 2-й лунный день, 
новолуние, Луна в Деве. Непо-
дходящий день для начала ка-
ких-либо проектов. Возможны 
неожиданные проблемы, для 
решения которых потребуется 
проявить максимальное бла-
горазумие и сдержанность. 
Следите за своими словами,                             
не конфликтуйте.

10 августа, 3-й лунный день, 
растущая Луна в Деве. День 
борьбы, агрессивности и напо-
ра, возможны конфликты даже 
между близкими людьми. В 
то же время этот день идеален 

для тех, кто уверен в собствен-
ных силах, идет к цели любой 
ценой, и играючи справляется                  
с проблемами.

11 августа, 4-й лунный 
день, растущая Луна в Весах. 
Светлый и гармоничный день, 
подходит для активных контак-
тов и торговых операций. При 
принятии решений не подда-
вайтесь поверхностным сужде-
ниям, так как возрастает склон-
ность к необоснованному риску.

12 августа, 5-й лунный день, 
растущая Луна в Весах. Се-
годня мысли — материальны, 
поэтому будьте внимательны, 
готовы бороться с внутренними 
и внешними искушениями. Не 
пренебрегайте своими принци-
пами и долговыми обязатель-
ствами. Сконцентрируйте вни-
мание на завершении проектов 
и планировании следующих 
дел.

13 августа, 6-й лунный день, 
растущая Луна в Весах. Впол-
не вероятно, что сегодня испо-
лнятся ваши мечты. У многих 
людей в этот день проявляется 
дар предвидения, обостряется 
интуиция. Смело отправляйтесь 
на романтическое свидание, 
решайте любые финансовые       
вопросы.

lady.tochka.net


