
8 жовтня 2021 р.
№ 41 (10395)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 стор.

4 стор.

3 стор.

Шановні представники юридичної 
спільноти Новоайдарської громади!
Вітаю вас з професійним святом!

Бути юристом – це висока честь і величезна 
відповідальність.

Адже забезпечення прав і свобод кожного грома-
дянина держави, зростання правової культури народу 
та суспільства залежать саме від суддів, адвокатів, 
нотаріусів, юристів-консультантів, працівників пра-
воохоронних органів, учених-юристів.

Саме ви щоденно допомагаєте людям вирішити 
найскладніші й часто доленосні проблеми.

Нехай ваші професійні зусилля будуть 
винагороджені повагою і довірою громадян, 
впевненістю у надійному і справедливому захисті 
їх конституційних прав і свобод. Правильних 
професійних вам рішень, цікавих опонентів та 
успішних справ! Хай логіка, проникливість, ораторсь-
кий дар, удача та міцне здоров’я завжди будуть з 
вами!

Невичерпної вам наснаги, нових творчих здобутків 
на благо України та рідної Новоайдарщини!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Шановні працівники поштового зв’язку!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

Всесвітнього дня пошти!
Ваша професія – не з легких, але так потрібна лю-

дям. Незважаючи на погоду, листоноші вчасно прино-
сять кореспонденцію адресатам, долаючи по декілька 
кілометрів за день.

Сьогодні для багатьох людей, особливо похило-
го віку, працівники пошти є чи не єдиним джере-
лом інформації, доброї звістки та привітного слова, 
адже разом із листами та газетами приносять в ко-
жен дім надію на краще. Скорочуючи відстані між 
людьми, ви несете радість спілкування, сприяєте 
об’єднанню людських сердець і доль.

Прийміть щиру вдячність за щоденну пра-
цю, терпіння і наполегливість у роботі, за те, що 
прокладаєте мости дружби між людьми, яких 
розділяє простір.

Нехай же і надалі вам завжди вистачає сил і снаги, 
терпіння, витривалості. Успіхів на роботі, затишку 
і благополуччя в родинному колі, гарного вам настрою 
та міцного здоров'я.

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

 

Минулий тиждень запам’ятається ново-
айдарцям кількома цікавими та визначними 
подіями.

Перше – повністю облаштований скейт-
парк в парку «Сосновий» в Новоайдарі. Тепер 
новоайдарські дітлахи можуть проводити час 
ще активніше та цікавіше.

Облаштування скейт-парку стало можли-
вим завдяки щирій підтримці американсь-
кого народу, наданій через Агентство США 
з міжнародного розвитку (USAID) в рамках 
підтримки від проєкту USAID «Демократичне 
врядування в Східній Україні» у партнерстві із 
Новоайдарською селищною радою. 

«На жаль, через те, що регіон перебуває 
у «жовтій» зоні карантинних обмежень, 
відкриття парку не вдалось провести урочисто 
та масово. Але результат – усмішки дітлахів та 
їхнє активне дозвілля  - значить дуже багато», 
- зауважив Новоайдарський селищний голова 
Ігор Шопін.

 

За ініціативою депу-
татів Новоайдарської 
селищної ради в центрі 
селища наприкінці тиж-
ня були посаджені троян-
ди. До акції долучились 
небайдужі мешканці з ве-
личезним бажанням при-
красити рідне селище. 
Всі залюбки працювали, 
намагалися все виконати 
якісно. Спільним гаслом 
цього дня став вираз «Ро-
бимо нашу громаду кра-
ще»!

З нетерпінням чекаємо, 
який чудовий вигляд пло-
ща буде мати вже навесні!
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 Новоайдарське управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в Луганській області продовжує здійснювати діяль-
ність щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів 
на об’єктах нагляду під час карантину.

На виконання доручень Прем’єр-міністра України, протокольних 
доручень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпе-
ки та надзвичайних ситуацій фахівцями Новоайдарського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області 
продовжується проведення позапланових заходів державного нагляду 
(контролю) та моніторингових перевірок з метою посилення держав-
ного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, у 
тому числі постанов Головного державного санітарного лікаря Украї-
ни щодо організації протиепідемічних заходів у перукарнях та салонах 
краси, закладах загальної  та дошкільної освіти, закладах громадського 
харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими 
товарами та під час роботи ринків.

З початку року разом з представниками органів Національної поліції 
та органів місцевого самоврядування здійснено 3095 моніторингових 
перевірок з використанням засобів відеофіксації вищезазначених за-
кладів, зокрема, закладів громадського харчування – 595, об’єктів тор-
гівлі продовольчими товарами – 1056, об’єктів торгівлі непродовольчи-
ми товарами – 1200, перукарень та інших - 244.

Також за цей період державними інспекторами  проведено 54 по-
запланових заходи державного нагляду (контролю) на ТОВ «Торговий 
центр «Айдар», КП «Щастинський продторг».

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням 
санітарного законодавства залучалися засоби масової інформації до 
висвітлення процесу та результатів перевірок.

Новойдарським управлінням  Головного управління Держпрод-
споживслужби в Луганській області проводиться роз’яснювальна  та 
інформаційна  робота щодо запобігання поширенню на території рай-
ону гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2. Розповсюджено 1200 інформаційних листів щодо 
профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

  В газету «Вісник Новоайдарщини» підготовлено та надруковано 
статтю,   в мережі інтернет на Фейсбук та офіційному сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби в Луганській області опублікова-
но 15 статей щодо проведених заходів по запобіганню поширення на 
території Луганської області гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Звертаємося до суб’єктів господарювання та громадян з проханням, 
не дивлячись на послаблення карантинних обмежень, дотримуватись 
встановлених протиепідемічних вимог та заходів з метою збереження 
свого життя та здоров’я та убезпечення оточуючих.

Новоайдарське управління ГУ Держпродспоживслужби.

Звертаємо увагу, що житлова 
субсидія розраховується окре-
мо на опалювальний і неопалю-
вальний сезони. У випадку при-
значення житлової субсидії на 
наступний період 2021-2022 рр., 
повторно звертатись за при-
значенням житлової субсидії у 
жовтні 2021 року НЕ ПОТРІБ-
НО. Її розрахунок буде проведено 
органами соціального захисту 
населення самостійно (без звер-
нення громадян). Сьогодні по-
говоримо про те, за який період 
враховуються доходи при розра-
хунку розміру житлової субси-
дії та як розраховується розмір 
житлової субсидії.

За який період враховуються 
доходи при розрахунку розміру 
житлової субсидії

Доходи враховуються:
за III-IV квартали попе-

реднього календарного року - у 
разі, коли житлова субсидія при-

значається з по-
чатку неопалю-
вального сезону;

за I-II квар-
тали поточного 
календарного 
року - у разі, 
коли житлова 
субсидія призна-
чається з початку 
опалювального 
сезону;

за два квар-
тали, що передують місяцю, 
який передує місяцю звернення 
за призначенням житлової субси-
дії, - у разі, коли житлова субсидія 
призначається не з початку опа-
лювального (неопалювального) 
сезону.

У разі призначення житлової 
субсидії з початку опалювально-
го сезону доходи у вигляді пенсії 
враховуються в розмірі нарахо-
ваної пенсії за серпень поточ-
ного року, а в разі призначення 
житлової субсидії з початку не-
опалювального сезону доходи 
у вигляді пенсії враховуються 
в розмірі нарахованої пенсії за 
березень поточного року. У разі 
призначення житлової субсидії 
не з початку опалювального (не-
опалювального) сезону врахову-
ється розмір нарахованої пенсії 
за місяць, що передує місяцю, 
попередньому до місяця, з якого 

призначається житлова субсидія.
Розрахунок розміру житлової 

субсидії
Розмір субсидії розраховується 

як різниця між вартістю житло-
во-комунальних послуг в межах 
соціальних норм і нормативів та 
обсягом обов’язкового платежу.

Субсидія-плата за ЖКП в ме-
жах норм і нормативів - обов’яз-
ковий платіж.

Знаючи дохід сім’ї, а також 
членів сім’ї і осіб зі складу домо-
господарства, можна самостійно 
розрахувати розмір обов’язково-
го платежу і орієнтовний розмір 
субсидії. Постановою КМУ від 
06.08.2014 № 409 установлено со-
ціальну норму житла та соціальні 
нормативи, у межах яких держа-
ва надає громадянам субсидії на 
оплату житлово-комунальних по-
слуг. Згідно з постановою КМУ 
від 27.07.1998 № 1156, розмір 
обов’язкового відсотка платежу 
за житлово-комунальні послуги 
визначається для кожного домо-
господарства індивідуально за 
єдиною формулою і залежить ви-
ключно від розміру середньомі-
сячного сукупного доходу домо-
господарства на одну особу.

Житлова субсидія розрахову-
ється окремо на опалювальний і 
неопалювальний сезони.

Міністерство соціальної 
політики.

Жертвами шахраїв 
стали четверо меш-
канців Сєвєродонецько-
го району, які втрати-
ли понад 43 тис грн 
через свою необачність 
та довірливість.

Мешканка м. Сєвєро-
донецьк на сайті «OLX» 
знайшла оголошення 
про продаж телевізору 

та перерахувала у якості повної передоплати 27 тис грн, однак замість 
телевізору жінка отримала музичні колонки.

У м. Сєвєродонецьк місцевій мешканці зателефонував невідомий, 
який представився працівником служби безпеки АТ «Приватбанк» та 
повідомив, що з її кредитної банківської картки невідомі особи на-
магались зняти грошові кошти, та щоб уникнути цього, необхідно з 
вказаної картки перерахувати гроші на мобільний рахунок. Жінка по-
годилась та перерахувала 1484 грн на свій мобільний рахунок, а також 
передала коди з смс повідомлень від SharPay. Після передачі коду з її 
мобільного рахунку було знято всі кошти. За такою ж схемою втратила 
11557 грн ще одна мешканка м. Сєвєродонецьк.

А 24-річний мешканець м. Кремінна у своєму «Instagram» каналі 
на сайті платних опитувань пройшов тест, в результаті якого молодику 
було нараховано виграш у сумі 43 тис грн, та для отримання грошових 
коштів потрібно було оплатити комісію загальною сумою 3000 грн. В 
подальшому для оплати комісії заявник ввів реквізити своєї банків-
ської картки, з якої було знято грошові кошти у сумі 3000 грн. Обіця-
ний виграш заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.

Поліція Луганщини вкотре наголошує: не здійснюйте платіжні опе-
рації, які вам незрозумілі, та не дійте за інструкціями незнайомих осіб!

При купівлі товарів у мережі Інтернет користуйтесь послугами пе-
ревірених продавців, або користуйтесь послугою післяплати. Обов’яз-
кова передплата – скоріш за все це – шахраї. Банківські працівники 
ніколи не будуть просити вас зробити якісь маніпуляції з вашою карт-
кою. Якщо вам зателефонували та повідомили про проблеми з карт-
кою – завершіть розмову та зверніться до найближчого відділення 
банку або за номером гарячої лінії, вказаному на зворотньому боці 
банківської картки!

1. На підставі Закону Украї-
ни “Про військовий обов’язок і 
військову службу” та Указу Пре-
зидента України від 24.02.2021           
№ 71/2021 "Про звільнення в за-
пас військовослужбовців стро-
кової військової служби, строки 
проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян Украї-
ни на строкову військову службу 
у 2021 році" проводиться призов 
громадян на строкову військову 
службу з 01 жовтня по 31 грудня 
2021 року.

2. Явці на призовну дільницю 
Щастинського району для призо-
ву на строкову військову службу 
підлягають усі громадяни 2003 
року народження, яким в період 
чергового призову виповниться 
18 років, а також громадяни, які 
народилися у 1994-2002 роках, у 
яких закінчилася відстрочка від 
призову або не призвані раніше на 
строкову військову службу за різ-
них обставин. 

3. Усі громадяни, які підляга-
ють призову на строкову військо-
ву службу, зобов'язані прибути на 
призовну дільницю за адресою: 
смт. Новоайдар, вул. Айдарська, 
буд. 2 у встановлений час з доку-

ментами, зазначеними в повіст-
ках. Громадяни, які не отримали 
повісток для призову на строкову 
військову службу, зобов'язані при-
бути до Щастинського районного 
територіального центру комплек-
тування та соціальної підтримки 
до 01 жовтня 2021 року та мати 
при собі документи, які 
посвідчують особу.

4. Усі особи при-
зовного віку, які під-
лягають призову на 
строкову військову 
службу і тимчасово пе-
ребувають на території 
Щастинського району, 
зобов'язані  негайно 
повернутися до міс-
ця постійного прожи-
вання та з'явитися в 
районний територіальний центр 
комплектування та соціальної під-
тримки для проходження призов-
ної комісії.

5. На підставі Закону України 
"Про військовий обов'язок і вій-
ськову службу" керівники підпри-
ємств, установ, організацій, у тому 
числі закладів освіти, незалежно 
від їх підпорядкування і форми 
власності, зобов'язані відкликати 

призовників з відряджень для за-
безпечення своєчасного прибуття 
їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються 
від призову і не з'являються до 
районного територіального цен-
тру комплектування та соціальної 

підтримки, несуть відповідаль-
ність згідно із законодавством.

7.  Контроль за виконанням да-
ного наказу залишаю за собою.

А. ВІННІК, начальник
Щастинського районного 

територіального 
центру комплектування та 

соціальної підтримки,
підполковник.

З 1 жовтня і до 1 травня діє обов’язкова до ви-
конання вимога ПДР — у будь-який час доби водії, 
що рухаються на механічних транспортних засо-
бах поза населеними пунктами, повинні вмикати 
денні ходові вогні або ближнє світло фар.

В умовах недостатньої видимості на механічних 
транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світ-
ло фар або додатково протитуманні фари за умови, 
що це не буде засліплювати інших водіїв.

У зв’язку зі скороченням світлового дня та по-
гіршенням погодних умов виникає необхідність у 
підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та 
інших учасників руху. За ігнорування цієї норми пе-
редбачено адміністративну відповідальність.

Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у 
будь-який час доби. Попіклуйтеся про власну без-
пеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.

 

 



3«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  41         8 жОВтНя     2021 р.

В Айдар-Миколаївському клубі завжди нама-
гаються влаштувати чудове дозвілля для дітей 
та дорослих, місцевих та гостей.

Нещодавно запросили всіх бажаючих  провести час 
з користю та відвідати сімейний кінозал.  До уваги  діт-
лахів та дорослих були запропоновані для перегляду на 
великому екрані улюблені мультики та фільми різних 
жанрів, спортивні матчі. Зустрічі заплановані на субо-
ту.

Та не тільки так можна провести час в клубі-філії. 
Окрім репетицій та сімейного кінозалу є ще тут й ціка-
венні спортивні змагання. Наприклад, нещодавно від-
булися справжні турніри з шашок та тенісу. Позмага-
тися прийшли юні учасники художньої самодіяльності 
Марсівського народного дому з батьками та дітлахи 
Айдар-Миколаївки. Всі були нагороджені грамотами. 
А солодкий стіл з переглядом улюбленого мультфільму 
додав сил та впевненості.

Не відстають й відвідувачі Айдар-Миколаївської 
бібліотеки. У Айдар-Миколаївській бібліотеці-філії 
осінь грає своїми фарбами та перетворюється у яскраві 
поробки та малюнки. А затишне чаєпиття переходить у 
дружню бесіду. Тут завжди є чим цікавеньким зайняти 
дітлахів, окрім, звичайно, улюбленого читання та зна-
йомства з новинками дитячої літератури.

Є в нашому житті прекрасна тра-
диція — святкувати ювілеї. Ювілеї 
бувають різні: великі й маленькі, ра-
дісні й сумні. Але це завжди підсумок 
прожитої частини життя. Цього року 

в Новоохтирці майже всі  ювіляри. 
І першокласники, і вже сивочолі ко-
лишні учні. 

«Школа в нашому селі Новоохтир-
ка існує давно, - розповідає директор 
Новоохтирського ліцею Ірина Дми-
трівна Дейнега. – Спочатку це була 
церковно-приходська школа. В 1928-
1929 роках розпочала свою роботу 
більш звична для нас середня школа. 
Причому, це була одна з опорних шкіл 
в районі Був облаштований повно-
цінний інтернат, де діти з 
інших населених пунктів, 
в яких не було шкіл, або 
з тих населених пунктів, 
де були 8-річні школи, а 
не 10-річні, як в Ново-
охтирці,  жили впродовж 
навчального тижня, а на 
вихідні та на канікули по-
вертались додому. 

Сучасна будівля була 
збудована та запущена в 
експлуатацію в 1966 році. 
Це дійсно була велика по-
дія для села. Та й не тіль-
ки для нашого. Адже, як я 
вже казала, в Новоохтирці 
була десятирічна школа, 
й тут навчались діти з Муратового та 
Смолянинового й інших населених 
пунктів».

Школа має багаті традиції, багату 
історію. За цей час за директорським 
штурвалом шкільного корабля стояли 
справжні професіонали своєї спра-
ви: Микола Максимович Лобас, Ва-
лентина Григорівна Рябоштан (була 
директором в післявоєнний час, сама 
ветеран Другої світової війни), Галина 
Григорівна Минакова, Сергій Семено-
вич Зражаєв, Олександр Михайлович 
Батурін, Сергій Олексійович Смо-
лянинов, Світлана Борисівна Ярова. 
Зараз славну справу своїх колег про-
довжує Ірина Дмитрівна Дейнега, яка 
душею вболіває за рідну школу та 
улюблену справу.

Коли 55 років тому відкривали нову 
школу тут навчалось більше 200 учнів. 

Скільки всього бачили за ці роки 
шкільні стіни: перші поразки й пере-
моги, заохочення і критику, гордість за 
виконання доручень і радість спілку-
вання з однокласниками, міцну друж-
бу й першу закоханість — все, з чого 
складається шкільне життя.

Йшли роки, мінялися директори, 
виходили на пенсію вчителі, прихо-
дили нові, але незмінним залишався 

дух співробітництва, взаємодопомоги, 
любові до учня та відданість педагогів 
обраній професії. І всі разом — учи-
телі, учні, батьки, створювали свою 
альма-матір. «Усяка школа славна не 

числом, а славою своїх учнів», - го-
ворив М.Пирогов.  Випускники шко-
ли – люди різних професій, які про-
славляють свою другу домівку своїми 
досягненнями, талантами, чесною і 
відданою працею, добрими вчинками.

Для кожного педагога, для кожно-
го учня, для кожної людини життєва 
дорога починається із школи. І в цій 
дорозі є місце всьому, але головне – 
справжній дружбі, повазі, яку вихову-
ють в стінах школи, бажання вчитися 

та своїм трудом славити рідну землю.
Славних – 55. Це десятки тисяч  

уроків, сотні тисяч дзвінків, сотні 
випускників, чудові вчителі та обслу-
говуючий персонал, які працювали і 
працюють у Новоохтирському ліцеї.

Зараз ліцей є  другою домівкою, 
затишним та комфортним місцем для 
59 учнів школи, а також для 16 вихо-
ванців дитячого садочку. Всебічний 
розвиток та кваліфіковане викладання 
предметів забезпечує дружний про-
фесійний педагогічний колектив із 16 
працівників (в т.ч. два вихователя са-
дочка).

Ніхто не буде сперечатися, що го-
ловною нагородою для вчителів є 
успіхи їхніх учнів. І тут колективу Но-
воохтирського ліцею є чим пишатися. 
Впродовж усіх років існування школи 
учні ставали активними учасниками 
та переможцями районних та облас-
них предметних олімпіад, конкурсів 
імені Петра Яцика, з хімії, фізики, біо-
логії. спортивних та творчих змагань.

Випускники залюбки обирають 
різні професії для свого кар’єрно-
го зросту, зараз особливо виділяючи  
медичні спеціальності. Є й такі, на-
тхненні прикладом своїх педагогів, 
які вирішили присвятити своє життя 

вчительській справі. Загалом в Ново-
охтирському ліцеї працюють 4 моло-
дих спеціалісти – колишніх випускни-
ків, які закінчили педагогічні виші, 
магістратуру,  і зараз навчають своїх 
юних односельців.

 Погодьтесь, це ж просто чудово, 
коли випускники повертаються пра-
цювати до рідної школи й продовжу-
ють славні традиції, впроваджують  
інноваційні підходи. 

«Ювілей…Звучить гучно, краси-
во,  - говорять школярі, вчителі, ново-
охтирці. -  Приємно усвідомлювати, 
що школі цьогоріч 55 років. Але за 
цією датою скільки всього сховано: 
стрімкий поступ і тиха буденність, 
цілі покоління учнів, учителів, бать-
ків, реформ і змін… Паперові журна-
ли і щоденники, а потім електронні, 
п’ятибальна система оцінювання й 
дванадцятибальна, самостійні і кон-

трольні роботи, екза-
мени, Інтернет, елек-
тронна документація, 
тести, моніторинги, 
ДПА та ЗНО. І нареш-
ті, синхронне та асин-
хронне дистанційне 
навчання...

Та стіни школи 
кожному з нас на бага-
то років стали рідною 
домівкою, де можна 
було порадіти та по-
плакати, поділитися 
таємницями з друзя-
ми та долучитися до 
офіційної інформації, 

отримати прочухана чи винагороду, а 
інколи просто помовчати. Тут завжди 
можна було бути собою. І це, мабуть, 
найголовніше. Це найкраща школа, бо 
вона наша, наша з вами. Тож з ювіле-
єм тебе, наша школо, з ювілеєм й всіх 
нас, учні, учителі, батьки!», – вітають 
свій ліцей новоохтирці.

 Так нехай же збуваються побажан-
ня, які, мабуть, впродовж всього року 
лунають на адресу школи та всіх, хто 
причетний до її розвитку та станов-
лення.

Щороку над школою пролітають 
журавлині ключі, нагадуючи, що вона 
стала на рік дорослішою. Та її призна-
чення залишається незмінним: клика-
ти учнів без запізнень на перший урок 
та вести країною знать. Тож нехай і 
надалі примножуються досягнення 
школи в найважливішій справі – фор-
мування високоосвіченої, творчої, 
духовно багатої людини. І хоча школі 
– 55, вона оновлюється і стає сучасні-
шою. Процвітання тобі, Новоохтир-
ський ліцей!

М.ТИХОНОВА.

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради 
минулого тижня підбив підсумки участі в акції 
«Монетки дітям», яку проводили Національний 
банк України та благодійний фонд "Таблеточки". 

В рамках акції з 7 по 28 
вересня в приміщенні відді-
лу освіти була встановлена 
скринька для збору монет но-
міналом 25 копійок, які вже 
вийшли з обігу. В результаті 
відділом освіти та Центром 
професійного розвитку педагогічних працівників було 
зібрано 130 монет, які були передані до відділення Ощад-
банку. 

Із задоволенням долучились до акції учні та педагоги 
загальноосвітніх навчальних закладів Новоайдарщини, 
зібравши достатню кількість монет.

Сподіваємося, що кожні з цих 25 коп. наблизять он-
кохвору дитину до одужання та разом з сотнями інших 
монет вони перетворяться на потужну допомогу для он-
кохворих дітей.

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради.

Впевнено можуть стверджувати і вчителі, і учні, та й всі меш-
канці села Новоохтирка, коли мова йде про ювілей рідної школи. 

Цьогоріч нова будівля Новоохтирської школи (зараз Новоохтир-
ського ліцею Новоайдарської селищної ради) святкує своє 55-ти 
річчя!
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Широкий И.А. родился 26 сен-
тября 1947 года в с. Денежниково. 
С 1954 по 1965 г. учился в Де-
нежниковской средней школе. Во 
время учебы одним из любимых 
уроков Широкого И.А. был урок 
физкультуры. Еще бы, преподава-
телем был Кравцов Василий Ле-
онтьевич, который буквально «за-
жигал» всех заниматься спортом. 
Школа до этого не добивалась 
спортивных успехов в районе, 
а при нем стала передовой. За-
нимала лидирующие позиции не 
только в районе, но и в области. 
В 1964 г. школьная команда в зим-
них соревнованиях по хоккею с 
мячом заняла второе место. Было 
приятно смотреть, как 15-16-лет-
ние мальчишки «возили» коман-
ды Старобельска, Новопскова и 
др. городов. В нашей команде «за-
водилой» был Ваня Широкий. Он 
брал инициативу на себя и требо-
вал не робеть перед противником, 
хотя тот был физически сильнее. 
Широкий И.А. часто вспоминал 
свого наставника Кравцова В.Л. 
Именно спортивная напористость 
и стремление всегда и везде быть 
первым стали символом дальней-
шей жизни Широкого И.А.

В 1965 г. футбольная команда 
нашей школы заняла первое ме-
сто в районе, и 6 человек вошли 
в основной состав сборной Ново-
айдарского района. На первенстве 
области эта команда заняла 2-е 
место. Из нашей школы 3 челове-
ка вошли в состав сборной Луган-
ской области, в том числе Иван.

До службы в армии Широкий 

И.А. в 1966 г. поступил в Луган-
ский педагогический институт 
имени Т.Г. Шевченко на факуль-
тет физического воспитания. В 
свободное от учебы время он 
играл на первенство райо-
на по футболу. Потом была 
служба в армии в физроте. 
Неоднократно поощрял-
ся почетными грамотами, 
родители получали благо-
дарности за воспитание 
сына.

В 1969 г. поступил на 
работу учителем физво-
спитания в Михайлю-
ковскую школу. В 1970 г. 
переехал в областной центр 
на работу инструктором по 
спорту в обществе «Спартак», 
где отвечал за сектор спортив-
ных игр среди глухонемых. За это 
время сборные команды Луган-
щины по футболу, легкой атлетике 
неоднократно становились чем-
пионами и призерами Централь-
ного совета общества «Спартак» 
в Украине. Не забывал Широкий 
И.А. и свое родное село. С 1970 г. 
по 1973 г. команда колхоза «Заря» 
успешно выступала в чемпиона-
те области. Он был капитаном 
команды. Сельские спортсмены 
выигрывали у команд городских 
и шахтерских поселков. Часто в 
игре он получал травмы. Однаж-
ды при столкновении с игроком 
противника он получил перелом 

ноги. Каково же было удивление, 
когда он через полгода вновь вы-
шел на футбольное поле!!! Все 
тот же стремительный бег, отлич-
ное видение поля, резкие, хлест-
кие удары по воротам, будто и не 
было тяжелой травмы.

В 1973 г. Широкий И.А. стал 
руководителем спортобщества 
«Спартак». Именно он дал раз-
решение руководству футбольной 
команды «Заря» Ворошиловград 
тренироваться в зимнее время в 
спортзале «Спартака», чтобы не 

«месили» грязь на юге страны. В 
1976 г. обспорткомитет команди-
ровал Широкого И. А. в г. Никола-
ев с целью посмотреть на игроков 

«Судостроителя». В то время 
«Заря» неудачно выступила в 

чемпионате страны. Выбор 
Широкого остановился на 
луганчанине Полукарове 
и его друге Оленеве. Про-
явив себя в предсезонных 
сборах, эти ребята стали 
игроками основного соста-
ва «Зари».

В 1980 г. Широкий И.А. 
возглавил спортобщество 
«Зенит», где также проявил 

себя талантливым организа-
тором. И никогда Иван Алек-

сеевич не забывал родное село. 
Доставлял команде футбольную 
форму, мячи и другую атрибути-
ку. Часто привозил в гости леген-
дарных спортсменов: чемпиона 
Олимпийских игр 1964 г. в То-
кио Чужикова Николая, тренера 
«Зари» Вадима Добижу, игроков 
«Зари» Рощупкина и др. Некото-
рое время Широкий И.А.  работал 
начальником команды «Заря». Но 
вскоре ушел с этой должности не 
потому, что плохо вел свою рабо-
ту, а, как он говорил своим дру-
зям: «Я не люблю, когда вокруг 
меня крутятся «бешеные» день-
ги».  

С конца 80-х годов Широкий 

И.А. работает заместителем пред-
седателя спортивного общества 
профсоюзов. В 1988 г. он прово-
жал и встречал в Луганске олим-
пийских чемпионов Сеула Ольгу 
и Виктора Брызгиных, ставших 
впоследствии его друзьями. По-
прежнему много трудился, став 
одним из ведущих руководителей 
спортивного движения на Луган-
щине. Но 22 февраля 1995 г. его 
не стало. Неожиданная и коварная 
смерть буквально взбудоражила 
спортивную общественность Лу-
ганщины. В последний путь на 
родину в Луганске Ивана Алексе-
евича провожали многие ведущие 
спортсмены и тренеры, руководи-
тели спортивных обществ. Среди 
них были олимпийские чемпионы 
Брызгины, футболисты Галустов 
и Шакун, чемпионы СССР, фут-
болисты «Зари-72» Куксов, Куз-
нецов, Журавлев и др. За большие 
заслуги Широкого И.А. в деле 
развития физической культуры и 
спорта на Луганщине ежегодно 
проводится футбольный турнир 
в его честь. Инициатором еже-
годного проведения мероприятия 
является Александр Григорьевич 
Шаповалов.
Знаете, каким он парнем был!
Как он мигом всех нас заводил.

Был он сгусток жизни,                                   
камертон,

Всюду задавал нам                                
в жизни тон!

И чтоб Ванин образ не изчез 
как в темноте

Помните! Помните!!                   
Помните!!!

Земляки, друзья, товарищи.

 

Минулого тижня відзначи-
ли своє професійне свято люди 
шанованої та благородної про-
фесії  - вчителі.

У Сєвєродонецькому облас-
ному фаховому коледжі культу-
ри і мистецтв імені Сергія Про-
коф’єва відбулись урочистості з 
нагоди Дня працівників освіти. 
Участь у заході взяв голова об-
ласної державної адміністрації – 
керівник обласної військово-ци-
вільної адміністрації Сергій 
Гайдай.

Вітаючи вчителів, виховате-
лів, позашкільників, майстрів 
закладів професійної освіти, ви-
кладачів, очільник області зазна-
чив, що кожен із них – невід’ємна 
частина освітянської спільноти 
України.

Дуже приємно, що в урочи-
стій атмосфері були відзначені 
й педагоги Новоайдарщини. По-
чесними грамотами Департа-
менту освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністра-
ції нагороджені БОЛДИРЄВА 
Ольга – вчитель трудового нав-
чання Бахмутівського ліцею, 
ГРЯЗЄВА Ольга – вчитель по-
чаткових класів Дмитрівського 
ліцею, КИСЕЛЬНІКОВА Оле-
на – заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Дми-
трівського ліцею. Листи Подяки 
Луганської ОДА вручені ПЕРЕ-
ПЕЛИЦІ Сергію – вчителю іс-
торії Денежниківського ліцею, 
САМАРІНІЙ Ользі – заступнику 

директора з виховної робо-
ти Райгородського ліцею та 
КОСТЕНКО Олександру – 
вчителю фізичної культури 
Дмитрівського ліцею.

На жаль, через карантин-
ні обмеження традиційні 
святкові заходи в Новоай-
дарському селищному Бу-
динку культури не відбу-
лись, але низка педагогів та 
ветеранів педагогічної праці 
Новоайдарщини  отримала 
свої заслужені нагороди.

Грамотами Новоайдар-
ської селищної ради за 
високий професіоналізм, 
сумлінну працю, вагомий 
особистий внесок у розви-
ток освіти громади, досягну-
ті успіхи у справі навчання і 
виховання підростаючого 
покоління та з нагоди Дня 
працівників освіти нагородили: 
МІХНО Раїсу - вчителя почат-
кових класів Муратівської гім-
назії Новоайдарської селищної 
ради; КАЛМИКОВА Олексан-
дра - вчителя математики Штор-
мівського ліцею Новоайдарської 
селищної ради; ЖАДАН Олену 
- вчителя хімії Штормівського 
ліцею Новоайдарської селищної 
ради; ЗРАЖАЄВА Сергія - вчи-
теля фізики Новоайдарського 
ліцею Новоайдарської селищної 
ради; ДЕКІНУ Наталію - вчи-
теля початкових класів Новоай-
дарського ліцею Новоайдарської 
селищної ради; КАШКАРОВУ 

Людмилу - вчителя французької 
мови Новоайдарського ліцею 
Новоайдарської селищної ради; 
МОРДАСОВУ Віру - директора, 
вчителя математики Вовкода-
ївської гімназії Новоайдарської 
селищної ради; ВАКУЛЕНКО 
Марію - вчителя математики і 
фізики Вовкодаївської гімназії 
Новоайдарської селищної ради; 
ЛАПТЄВУ Людмилу - вчителя 
фізики та математики Гречиш-
кінського ліцею Новоайдарської 
селищної ради; ЄВДОКИМОВУ 
Любов - вчителя російської мови 
та літератури Денежниківського 
ліцею Новоайдарської селищної 
ради; АДОНІНУ Любов - вчите-

ля російської мови та літератури 
Денежниківського ліцею Ново-

айдарської селищної ради; 
МІЩЕНКО Надію - вчителя 
математики Денежників-
ського ліцею Новоайдарської 
селищної ради.

Грамотами відділу освіти 
Новоайдарської селищної 
ради нагородили КУЛІШ 
Надію  - вчителя історії та 
географії Дмитрівського лі-
цею Новоайдарської селищ-
ної ради; МОРОЗ Тетяну  - 
вчителя української мови та 
літератури Дмитрівського 
ліцею Новоайдарської се-
лищної ради; ПІДДУБНУ 
Катерину   - вчителя матема-
тики Муратівської гімназії 
Новоайдарської селищної 
ради; КАЛМИКОВУ Тетяну 
- вчителя математики Штор-
мівського ліцею Новоайдар-
ської селищної ради; СТА-

РАНКО Володимира - вчителя 
фізики та трудового навчання 
Штормівського ліцею Новоай-
дарської селищної ради; ЗРАЖА-
ЄВУ Тетяну  - вчителя історії та 
правознавства Новоайдарського 
ліцею Новоайдарської селищної 
ради; САВКІНУ Тетяну - вчите-
ля російської філології, зарубіж-
ної літератури Новоайдарського 
ліцею Новоайдарської селищної 
ради; ТИТОВУ Віру - вихователя 
групи подовженого дня Новоай-
дарського ліцею Новоайдарської 
селищної ради; КОДЕНКО Ната-
лію - вчителя початкових класів 
Новоайдарського ліцею Новоа-

йдарської селищної ради; 
КАШКАРОВА Олександра 
- вчителя інформатики Новоай-
дарського ліцею Новоайдарської 
селищної ради; КУТОЛОВСЬКУ 
Ганну - вчителя географії і біо-
логії Вовкодаївської гімназії Но-
воайдарської селищної ради; 
ГОВОРОВУ Катерину  - вчите-
ля початкових класів Бахмутів-
ського ліцею Новоайдарської 
селищної ради; КОВАЛЬ Надію  
- вчителя хімії та біології Олек-
сіївського ліцею Новоайдарської 
селищної ради; КИСЛУ Тетяну 
- вчителя зарубіжної літератури, 
російської мови Олексіївського 
ліцею Новоайдарської селищної 
ради; ЧУРСІНА Юрія – вчителя 
фізики Денежниківського ліцею 
Новоайдарської селищної ради; 
РУДЕНКО Володимира – вчите-
ля трудового навчання Денеж-
никівського ліцею Новоайдар-
ської селищної ради.

Щиро вітаємо з заслуже-
ними нагородами та бажаємо 
подальших творчих успіхів!

Ваша робота – це не просто 
праця – це справжнісіньке по-
кликання, до якого потрібно 
підходити тільки з відкритим 
серцем і всією добротою душі. 
Дякуємо вам за ваше душевне 
тепло, за мудрість, за чесність 
і велике терпіння. Бажаємо 
вам щастя і здоров’я, незгасно-
го запалу і пристрасті у вашій 
роботі, щоб ви виховали ще не 
одне гідне, розумне та освічене 
покоління.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання. 
Представництво «ОНУР ТААХХУТ  ТАШИМАДЖИЛИК 
ІНШААТ  ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ  ШИРКЕТІ», 

що знаходиться за адресою: 49073,  м. Львів, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 212, корп. 2

Поштова адреса: 09106, Київська обл., 
м. Біла Церква, а/с №4,

Тел. (044) 29-05-703, +38(067) 314-27-12
E-mail: sad1501@ukr.net

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. 
Планованою діяльністю передбачається розширення 

існуючого виробництва асфальтобетонних сумішей на 
базі ґрунтозмішувального механічного заводу ÖZFEN з 
виробництва ґрунтової основи, що укладається під шари 
асфальтобетону та бітумно-емульсійного устаткування 
MARINI emulFALT 15 з виробництва бітумної емульсії 
для проведення капітального та поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг в Луганській області, за 
рахунок монтажу та подальшої експлуатації мобільної 
бетонозмішувальної установки для виробництва бетонних 
розчинів. 

Технічна альтернатива 1. 
Технічною альтернативою 1 є оснащення існуючого 

виробництва мобільною бетонозмішувальною установкою 
ÖZFEN Sipariş №=2020-02-009 (країна-виробник – 
Туреччина), номінальною продуктивністю 70 м3/год, 
призначеною для приготування розчинних сумішей.

Технічна альтернатива 2. 
Технічною альтернативою 2 є оснащення існуючого 

виробництва бетонозмішувальною установкою АБСУ-60 
(80) (країна-виробник – Україна), продуктивністю 80 м3/
год, призначеною для приготування товарного бетону та 
розчинних сумішей на важких або на пористих наповнювачах 
для об’єктів промислового та цивільного будівництва 

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Реалізація планованої діяльності передбачається в 
межах існуючого промислового майданчику з виробництва 
асфальтобетонних сумішей на земельній ділянці складу 
кам’янистих земель запасу Нижньотеплівської сільської 
військово-цивільної адміністрації Щастинського району 
Луганської області. Загальна площа проммайданчику – 2,0 
га.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

В зв’язку з тим, що планована діяльність передбачає 
монтаж бетонозмішувальної установки в межах існуючого 
(діючого) промислового майданчика Представництва 
«ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ 
ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» з виробництва 
асфальтобетонних сумішей (ґрунтова основа та бітумна 
емульсія), територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності.

Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
полягає в розвитку державної галузі будівництва та ремонту 
автодоріг; поліпшенні дорожніх умов та транспортного 
обслуговування населення; підвищенні рівня безпеки 
автодорожнього руху; збільшення надходжень у бюджет 
за рахунок сплати підприємством податків; покращення 
економічного потенціалу регіону; створенні нових робочих 
місць із забезпеченням сучасних умов праці.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Для забезпечення функціонування підприємства з 
виробництва асфальтобетонних сумішей в межах існуючого 
проммайданчика на бетоновану поверхню змонтовано 
наступне устаткування: ґрунтозмішувальний механічний 
завод ÖZFEN, номінальною потужністю 500 т/год, 
устаткування для виробництва бітумної емульсії MARINI 
emulFALT 15, продуктивністю до 15 т/год та устаткування 
дизель-генераторів. На промисловому майданчику 
облаштовано склади для зберігання сипких матеріалів, вагову 
дільницю модульного типу, мобільне побутове приміщення, 
мобільну санітарну кабінку, контрольно-пропускний пункт, 
відкриту автостоянку та місця тимчасового розміщення 
відходів. Для заправки навантажувачів використовується 
автопаливозаправник. 

Річний випуск готової продукції складає: ґрунтова 
основа – 250 000 тон; бітумна емульсія – 2 000 тон. 
Враховуючи технологічну особливість укладання доріг, 
виробництво має сезонний характер і може працювати не 
більше 9 місяців на рік.

Промисловий майданчик має достатній рівень 
інженерного облаштування для забезпечення його 
нормального та безперебійного функціонування. 
Електропостачання відбувається за рахунок існуючих 
дизельних агрегатів KJ POWER KJP275 200 кВт (250 
кВА) та AKSA APD 33 A 24 кВт (30кВА). Джерелом 
водопостачання є привозна вода. 

З метою розширення виробництва на даному 
промисловому майданчику планується монтаж устаткування 
мобільної бетонозмішувальної установки виробництва 
ÖZFEN MAKİNA SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş., 
номінальною продуктивністю 70 м3/год, що призначена 
для виробництва бетонних розчинів. Устаткування має у 
своєму складі: бункери для заповнювачів – 4 од. по 15 м3; 
збираючий конвеєр; живильний конвеєр – ширина 1000 мм, 
довжина 12700 мм, двигун – 22 кВт; змішувальний агрегат, 
що складається з бункеру завантаження цементу об’ємом 1 
м³, резервуару для води об’ємом 0,58 м³ та бункеру для 
добавок об’ємом 0,06 м³; силоси цементу – 2 од., місткістю 
50 т (41,7 м3) кожний; шнекові конвеєри цементу – 2 од. 

діаметром 273 мм і 
довжиною 13 400 мм; 
кабіна управління; 
п о в і т р я н и й 
компресор – 1 од., 
продуктивністю 1400 
л/хв, двигун – 7,5 кВт.

П р о е к т н а 
п о т у ж н і с т ь 
підприємства по 
виробництву готової 

продукції (бетонних розчинів) становить 51600 т/рік. 
Енергозабезпечення установки планується за рахунок 
встановлення дизель-генератору KJ POWER KJP225 180 кВт 
(225 кВА). Річне використання дизельного палива – 14107 
л. В якості сировини для виробництва готової продукції 
використовуватиметься пісок, щебінь, цемент, вода. Режим 
роботи устаткування: сезонний – 9 місяців на рік, 22 дні в 
місяць в одну зміну, 2 години зміна.

Устаткування, що застосовуватиметься, постачається в 
повній заводській готовності і завдяки модульній конструкції 
не потребує виконання спеціальних бетонних фундаментів 
та проведення будівельних робіт. Устаткування монтується 
протягом 14 днів на підготовленому бетонованому 
майданчику із застосуванням вантажопідйомних кранів. 

Розширення виробництва не передбачає інженерного 
переоснащення проммайданчика, додаткового 
використання земельних ресурсів, створення та обладнання 
додаткових шляхів, а також наземної або підземної 
інфраструктури.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно законодавства України з дотриманням 
нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище, технічних умов 
та обмежень, а саме: дотримання об’ємів дозволених 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел; дотримання дозволених рівнів 
еквівалентного та максимального рівня звукового тиску в 
процесі ведення діяльності; забезпечення допустимих рівнів 
соціального ризику та ризику впливу об’єкта на здоров’я та 
життя населення; проведення планової діяльності в межах 
відведеного проммайданчика; дотримання вимог чинного 
санітарно-епідеміологічного законодавства. 

При цьому враховуються екологічні, санітарно-
епідеміологічні та містобудівні обмеження, які 
регламентуються наступними нормативними актами: 
«Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих 
речовин із стаціонарних джерел», затверджені Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України від 27.06.2006 р., №309; «Гігієнічні 
регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць», 
затверджені наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, 
зареєстровані у Мінюсті 10.02.2020 р. за №156/34439; 
Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів, затверджені наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. №173; ДСанПіН 
145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання 
територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ 
від 17.03.2011 р. №145, зареєстровані у Мінюсті 05.04.2011 
р. за №457/19195); ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 
забудова територій»; ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми 
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

передбачені Земельним кодексом України, Водним кодексом 
України, Законами України «Про охорону земель», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», ДСП-
173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів», а також іншими нормативно-правовими 
актами у галузі навколишнього середовища. 

щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, в зв’язку 

з тим, що планована діяльність передбачає розширення 
діючого підприємства в межах існуючого проммайданчика. 
Додаткове використання земельних ресурсів не 
передбачається.

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

щодо технічної альтернативи 1.
Розширення виробництва асфальтобетону планується в 

межах діючого проммайданчика, додаткове використання 
земельних ділянок не передбачається. Бетонозмішувальну 
установку ÖZFEN Sipariş №=2020-02-009 передбачається 
змонтувати на існуючу підготовлену бетонну поверхню. 
Планована діяльність не передбачає використання інших 
земельних ділянок, проведення земляних робіт, будівельних 
робіт та робіт з демонтажу споруд, комунікацій тощо. 
Промисловий майданчик облаштовано штучною мережею 
блискавковідводу, забезпечене дотримання протипожежних 
вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення, 
об’єкт під’єднано до всіх необхідних інженерних мереж. 
Потреба у виконанні додаткової еколого-інженерної 
підготовки території відсутня.

щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Промисловий майданчик облаштовано всіма 

елементами, необхідними для провадження планованої 
діяльності. Територію забетоновано та огороджено 
парканом, внутрішні автомобільні шляхи виконані з 
твердого покриття. Під’їзд до майданчика здійснюється 
по існуючій ґрунтовій дорозі. Планована діяльність не 
передбачає створення та обладнання додаткових шляхів та 
інших додаткових складових транспортної інфраструктури, 
а також наземної або підземної інфраструктури.

щодо територіальної альтернативи 2. 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, в зв’язку 

з тим, що планована діяльність передбачає розширення 
діючого підприємства в межах існуючого проммайданчику.

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

щодо технічної альтернативи 1.
Клімат та мікроклімат: Провадження планованої 

діяльності не призведе до зміни мікроклімату території. 
Вплив не передбачається. 

Повітряне середовище: Виробництво бетонних 
розчинів на виробничому майданчику приводитиме до 
викидів забруднюючих речовин, що утворюватимуться 
безпосередньо від робити установки та внаслідок виконання 
допоміжних робіт. Додатковими джерелами потенційного 
впливу на повітряне середовище при експлуатації 
бетонозмішувальної установки являються: бункери для 
заповнювачів, силоси цементу, транспортери, конвеєри та 
дизель-генератор. 

Водне середовище: В рамках реалізації планованої 
діяльності не передбачається організованого забору 
водних ресурсів з поверхневих водних об’єктів та 
водоносних горизонтів та скидання стічних вод. 
Потенційні джерела забруднення поверхневих і підземних 
вод відсутні. Порушення гідрологічних і гідрогеологічних 
параметрів водних об›єктів і територій у зоні впливу 
підприємства не передбачається. 

Геологічне середовище: Діяльність об›єкту не призведе 
до змін геологічного середовища Зсувонебезпечних явищ 
на території об’єкта не виявлено. Вплив не передбачається.

Ґрунти, земельні ресурси: Провадження планованої 
діяльності передбачається в межах земельної ділянки 
площею 2,0 га на існуючому (діючому) облаштованому 
промисловому майданчику підприємства. Монтаж та 
експлуатація бетонного заводу в межах проммайданчика 
не передбачає змін сформованого рельєфу і ландшафту, 
зняття ґрунтового покриву, порушення природних 
властивостей ґрунтів (складу, структури і порядку шарів 
ґрунту) та не призводитиме до деградації і забруднення 
ґрунтів. Використання додаткових земельних ресурсів не 
планується.

Шум: При виконанні монтажних робіт та експлуатації 
бетонозмішувальної установки передбачається вплив 
по шумовому фактору за рахунок роботи спецтехніки та 
устаткування. 

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-
заповідного фонду: На території планованої діяльності 
відсутні зелені насадження, рідкісні та цінні види рослин, 
місця проживання та перебування диких тварин і видів, 
що підлягають особливій охороні. Планована діяльність не 
призводитиме до невідворотних змін біоресурсів, а саме 
виснаження і деградація складу домінуючих рослинних 
угруповань і фауністичних комплексів. 

Природно-заповідний фонд. Територія розміщення 
планованої діяльності не відноситься до території та 
об›єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, 
земель природно заповідного фонду України. Планована 
діяльність не матиме негативного впливу на території та 
об›єкти природно-заповідного фонду.

Культурна спадщина: В районі розміщення об’єкта 
відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури. Вплив не 
передбачається.

Навколишнє соціальне середовище: Поліпшення 
дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, 
створення на дорогах належних умов безпеки руху, 
підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення 
відрахувань з прибутку у місцевий бюджет тощо. 

Навколишнє техногенне середовище: Реалізація 
планованої діяльності не передбачає впливу на промислові 
і житлово-цивільні об’єкти, наземні і підземні споруди 
та інші елементи техногенного середовища. Знесення чи 
перенесення існуючих ЛЕП та інших мереж та комунікацій 
не передбачається. Вплив не передбачається. 

Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання 
населення: Вплив знаходитиметься в межах доступних 
нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, 
методи керування та застосовані заходи забезпечують 
дотримання норм діючого природоохоронного та 
санітарного законодавства. 

щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
З огляду на те, що розширення виробництва 

передбачається на вже існуючому майданчику з твердим 
покриттям та облаштованими під’їзними шляхами, 
провадження планованої діяльність не призведе до зміни 
існуючого ландшафту території. 

щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, в зв’язку 

з тим, що планована діяльність передбачає розширення 
діючого підприємства в межах існуючого проммайданчику.

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 (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”).

Планова діяльність належить до другої категорії видів 
планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
відповідно до ч. 3, п. 11, абзац 9, ст. 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»: споруди для виробництва 
штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого 
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону та п. 14 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: 
розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення 
умов провадження планованої діяльності, встановлених 
(затверджених) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її провадження, 
реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний 
ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, 
зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які 
не справляють значного впливу на довкілля відповідно 
до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу 
на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII 
від 23.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та 
визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування 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 обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 
,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом комунальної власності, 
земельних, майнових відносин, екології та природних 
ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту комунальної власності земельних, 
майнових відносин, екології та природних ресурсів 

Луганської обласної державної адміністрації 
Поштова адреса: 93400, м. Сєвєродонецьк, проспект 

Центральний 
(колишній проспект Радянський), 59; 

Фактична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, площа 
Перемоги, 2;

електронна адреса: lugcomland@loga.gov.ua. 
Тел.: (+3806452) 2-55-77, (+380645) 70-44-44, 

(+3806452) 2-55-00
контактна особа: Пономаренко Є.В.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 
           

Державна служба статис-
тики України оприлюднила дані 
про кінцеві споживчі витрати 
домашніх господарств за ціля-
ми за II квартал 2021 року. Ви-
трати склали 873,5 млрд. грн, 
що на 17,4% більше, ніж у 2020 
році.

Про це свідчать дані Держста-
ту.

За даними статистичного ві-
домства, найбільшою статтею 

витрат за квартал були «Продук-
ти харчування та безалкогольні 
напої» — 41,4%.

Витрати домашніх госпо-
дарств за статтею «Житло, вода, 
електроенергія, газ та інші види 
палива» становлять 13,7%. На 
«Алкогольні напої, тютюнові ви-
роби та наркотики» йде 7,8% ви-
трат.

Крім того, на «Транспорт» 
українці витрачають 9,3%, на 

«Охорону здоров’я» — 6,1%, 
на «Одяг і взуття» — 4,2%, на 
«Предмети домашнього вжитку, 
побутову техніку і поточне утри-
мання житла» — 3,8%, на «Від-
починок і культуру» — 3,4%, на 
«Зв’язок» - 2,7%, на «Ресторани 
і готелі» — 2,6%, на «Освіту» — 
1,1%, на «Різні товари і послуги» 
— 3,9%.

news.finance.ua
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інформує про намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.  
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МАКСАГРО», що 

знаходиться за адресою: 92323, Луганська область Новопс-
ковський район, смт. Білолуцьк, вул. Слобожанська, б. 81.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. 
Фермерське господарство «МАКСАГРО» планує ре-

конструкцію та експлуатацію свиноком-плексу «Свисту-
нівка». В основу організації свинокомплексу «Свистунів-
ка» покладений принцип постійного відтворення поголів’я 
свиней. При цьому застосовують стандартну систему, 
при якій передбачено утримання вікових і виробничих 
груп свиней у стаціонарних приміщеннях (свинарниках), 
дотримання вже існуючої науково доведеної РІС-техно-
логії, при якій застосовується верстатне обладнання для 
утримання свиней, системи гноєвидалення, кормороздача, 
водоспоживання, мікроклімат і комплексне управління 
цими процесами. Виробництво свинопродукції рівномір-
не протягом року. На свинокомплексі передбачається дат-
ська технологія гноєвидалення, за якої система видалення 
гною – самопливна, періодичної дії. Підлога у свинарниках 
запліднення, супоросу й відгодівлі – бетонна ґратчаста, у 
свинарниках опоросу й дорощування – чавунна ґратчаста. 
Екскременти свиней через бетонні ґрати попадають вниз 
під станок в невеликі ванни, далі з них за допомогою по-
вітряних клапанів потрапляє до магістральної системи 
каналізаційних труб, яка веде безпосередньо до гноєсхови-
ща. Після накоплення гній реалізується іншим суб’єктам 
господарювання як органічне добриво. При митті свинар-
ників використовується дезінфікуючий засіб «ВІРОСАН», 
а також сухі види дезинфікантів, у змісті яких є йод. Для 
миття й дезінфекції боксів свинарників використовують 
установки KARCHER HD 9/20-4 високого тиску. Загиблі 
тварини збираються до приміщення для збору загиблих 
тварин, а потім відправляються на підприємство ДП 
«УКРВЕТСАНЗАВОД». 

Технічна альтернатива 1.
Технологія відгодівлі: годівля повноцінними сухими 

кормовими сумішами з кормових авто-матів із системою 
зволожування із подачею безпосередньо до місця годуван-
ня за допомогою ланцюгово- або тросовошайбового тран-
спортера. Напування здійснюватиметься з автоматичних 
напувальників.

Технічна альтернатива 2.
Технологія відгодівлі: годівля рідкими кормовими су-

мішами з транспортуванням і передачею по трубах із за-
стосуванням пневматичної установки ПУС. Така технічна 
альтернатива потребує обов’язкового щоденного контролю 
режимів очищення системи трубопроводів та годівниць.

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

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Ділянка, де передбачено експлуатація свинокомплексу, 
знаходиться за адресою: с. Свистунівка, Сватівський район 
Луганської області, вул. Жовтнева, 46а, 56, 57, кадастровий 
номер 4424087500:02:003:0096, площа 2,8410 га.  

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, підпри-
ємство вже має підписаний договір оренди; альтернатива 1 
є оптимальною для виробничої діяльності. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності. 

Територія будівництва комплексу вільна від безпосе-
редньої близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, 
курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архі-
тектури, історії і культури. Встановлено, що діяльність, та 
зокрема експлуатація свинокомплексу має ряд соціально- 
економічних переваг, серед яких варто виділити: створення 
нових робочих місць; здійснення надходжень у бюджет 
за рахунок сплати підприємством податків; покращення 
економічного потенціалу регіону; підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняної галузі свинарництва. Запроекто-
вані природоохоронні заходи забезпечать мінімальний за-
лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (по-тужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо). 

Проектна виробнича потужність комплексу – 6000 го-
лів/рік. 

На території площею 2,8410 га свинокомплексу розмі-
щено 3 будівлі площами 1687,1 м2 1884,9 м2 та 1893,9 м2. 

Жива маса свиней становить: свиноматки основні – 250 
кг, кнури – 250-300 кг, ремонтні свині – 120 кг, підсисні 
(предстартери) – 1,4-7,5 кг, стартерні – 7,5-29 кг, гроверні – 
30-55 кг, фінішні – 56-100 кг. 

Втрати молодняка складають 2-5 %. 
Кількість робочих місць – 50 чол. 
Опалення свинарників передбачається за допомогою 

твердопаливного котла Ц.О. потужністю 32 кВт, в якості 
палива використовуватиметься лушпиння соняшника у 

кількості 150 т/рік. 
Потреба у ресурсах: 
корма – 10281 кг/добу, 3 752 565 кг/рік, 
вода на господарчо-побутові потреби – 1,5 м3/добу, 

547,5  м3/рік, 
вода на технологічні потреби – 30 281 м3/добу, 11 052 

565  м3/рік, 
вода на полив зелених насаджень – 11 м3/рік, 
теплова енергія 29 Гкал/рік. 
Площа озеленення – 555 м2.
Водопостачання – існуюча артезіанська свердловина, 

водовідведення – до гідроізольованого вигрібу з подаль-
шим вивезенням асенізаторними машинами на очисні 
споруди згідно укладених договорів. Відведення виробни-
чих стічних вод передбачається в систему технологічного 
трубопроводу гноєвидалення і далі на гноєсховище.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1. 
1) екологічні обмеження: 
- при експлуатації дотримуватись нормативів екологіч-

ної безпеки; 
- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюва-

тися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря; 

- забір води з підземних водозаборів повинний здійс-
нюватися за наявності дозволу на спецводокористування; 

- дотримання санітарно-захисної зони навколо сверд-
ловини; 

- дотримання заходів щодо охорони атмосферного пові-
тря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техно-
генного та природного характеру; 

- здійснення постійного контролю технічного стану ма-
шин та механізмів, агрегатів; 

- сортування відходів та передача їх спеціалізованим 
підприємствам у відповідності до встановлених санітар-
но-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства;

- використання та впровадження заходів щодо раціо-
нального використання природних ресурсів;

- суворе дотримання вимог технологічного процесу 
експлуатації свинокомплексу  для запо-бігання зміни яко-
сті ґрунтів та підземних вод через хімічне чи бактеріоло-
гічне забруднення тощо.

 2) санітарно-епідеміологічні обмеження: 
- експлуатація об’єкта згідно з санітарними нормами та 

правилами; 
- питне водопостачання для працівників відповідно до 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 та централізованого водопостачання 
згідно ДСТУ 4808:2007; 

- концентрації забруднюючих речовин поза межами 
санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК 
(ОБРД); 

- рівень акустичного забруднення не повинен переви-
щувати нормативів відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 та ін. 

3) протипожежні обмеження: 
- дотримання норм ДБН В.1.1-7-2016; 
- забезпечення об’єкта запасами води для зовнішнього 

та внутрішнього пожежогасіння; 
- облаштування на території об’єкту проїздів з твердим 

типом покриття згідно вимог ДБН Б.2.2- 12:2019 та ін. 
щодо технічної альтернативи 2. 
Усі обмеження щодо технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1. 
Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологіч-

ного законодавства, а також протипожежних розривів між 
будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1. 
Реалізація проекту не потребує спеціальних еколо-

го-інженерних заходів та захисту територій. На стадії 
реконструкції передбачається посилена герметизація 
конструкцій та колекторів із застосуванням сучасних ви-
сокоефективних матеріалів. Запроектовано підведення 
наступ-них інженерних мереж: технологічні трубопрово-
ди, питний водопровід, електропостачання, облаштування 
гноєсховища, протипожежні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає підготовку 

майданчика під розміщення системи гноєвидалення та 
гноєсховища; перевезення обладнання.

щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля: 
щодо технічної альтернативи 1. 
Клімат та мікроклімат: негативний вплив на клімат і 

мікроклімат відсутній.
Атмосферне повітря: під час проведення реконструкції 

передбачені джерела впливів: робота транспорту, зварю-
вальні та фарбувальні роботи, пересування ґрунту - ство-
рюється незначне додаткове навантаження на повітряний 

простір, при цьому рівень забруднення атмосфери не пе-
ревищить санітарно-гігієнічних нормативів; під час екс-
плуатації прогнозовано будуть викиди від силосів кормів, 
вентиляційних систем приміщень, гноєнакопичувача, твер-
допаливної котельні та дизель-генератора.

Водне середовище: в ході проведення будівельних ро-
біт додаткових джерел негативних впливів на гідросферу 
не виникає, водні ресурси (поверхневі і підземні води) в 
період проведення робіт не використовуються; під час екс-
плуатації буде здійснюватися забір води з існуючої сверд-
ловини та скид побутової каналізації у вигріб, з періодич-
ним вивезенням спецавтотранспортом. 

Ґрунти: діяльність не пов’язана з виконанням великих 
обсягів земляних робіт, в ході яких порушується цілісність 
ґрунтового покриву, можливе незначне запилювання; у 
період будівництва вплив можливий лише через аварійне 
забруднення паливно-мастильними матеріалами, вихлоп-
ними газами автотранспорту та будівельним сміттям; за-
значені забруднення носитимуть виключно тимчасовий і 
локальний характер, по можливості одразу ліквідуються; 
для уникнення забруднення ґрунтів при поводженні із гно-
єм на відходами передбачена посилена герметизація кон-
струкцій та колекторів, влаштування твердого покриття на 
майданчику свинокомплексу.

Геологічне середовище: вплив відсутній. 
Шум: робота будівельного обладнання не буде завдава-

ти істотного впливу на загальний рівень шумового забруд-
нення; в період експлуатації комплексу межа розповсю-
дження шуму знаходитиметься в межах проммайданчика 
і не перевищуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-запо-
відного фонду: ділянка не є середовищем існування рідкіс-
них тварин чи рослин; цілеспрямованих заходів з охорони 
рослинного і тваринного світу не передбачено; заповідних 
та природоохоронних територій, пам’яток історії, археоло-
гії та культури, захист яких необхідний у зв’язку з реаліза-
цією проектних рішень, немає.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не перед-
бачається.

Навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності 
об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний; 

Відходи: поводження з відходами регулюється вимога-
ми ЗУ «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів 
визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог ді-
ючих законодавчих норм і актів); в процесі підготовчих ро-
біт будуть утворюватися: недогарки електродів, пакувальні 
матеріали, залишки цегли, бетону, деревини, ТПВ - утво-
рені відходи будуть тимчасово складуватися у спеціально 
відведених місцях в металевих контейнерах з подальшою 
передачею спеціалізованим підприємствам; під час екс-
плуатації утворюватимуться ветеринарні відходи, відходи 
від тари та упаковки, ТПВ, гній буде витримуватись у за-
критих лагунах з подальшим внесенням на поля в якості 
добрива; зберігання відходів передбачається на окремому 
підготовленому майданчику; накопичені відходи переда-
ватимуться спеціальним організаціям згідно з укладеними 
договорами.

щодо технічної альтернативи 2.
Види можливого впливу на довкілля аналогічні техніч-

ній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
На території ділянки відсутні об’єкти природно - за-

повідного фонду та водні об’єкти. Під час провадження 
планової діяльності значного негативного впливу на навко-
лишнє середовище не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаються. 9. Належність планованої діяль-

ності до першої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»). 

Об’єкт відноситься до другої категорії видів планова-
ної діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», част. 3, 
п. 2, абз. 4 – «сільське господарство, лісництво та водне 
господарство: потужності для вирощування свиней (1 ти-
сяча місць і більше, для свиноматок – 500 місць і більше)». 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наяв-
ність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав). 

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу 
на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII 
від 23.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; 

- проведення громадського обговорення планованої 

діяльності; 
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-

ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, ін-
шої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та ви-
значає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рі-
шення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упов-
новаженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського 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 Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що під-лягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльно-
сті. 

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на 
викид забруднюючих речовин  в  атмосферне  повітря ста-
ціонарними джерелами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 
,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом комунальної власності, 
земельних, майнових відносин, екології та природних ре-
сурсів Луганської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття та-
кого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту комунальної власності, земельних, май-
нових відносин, екології та природних ресурсів Луганської 
обласної державної адміністрації, що знаходиться за адре-
сою: 93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59; (фак-
тична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 
2) ; електронна адреса: lugcomland@loga.gov.ua. Телефон: 
(+3806452) 2-55-77, (+380645) 70-44-44, контактна особа: 
Пономаренко Є.В.                                 

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону 

та  контактна особа)

 

На порталі «Дія» (https://
diia.gov.ua/) можна згенерувати 
міжнародний COVID-сертифі-
кат про вакцинацію.

Для цього потрібен буде 
лише електронний підпис. Діяти 
COVID-сертифікат буде 365 днів.

Уже майже мільйон україн-
ців згенерували свої міжнародні 
COVID-сертифікати в засто-
сунку «Дія». Тепер згенерувати 
сертифікат можна і на порталі 

«Дія». Тож, українці, що не ма-
ють ID-картки або закордонного 
біометричного паспорта, або Дія.
Підпису, зможуть отримати сер-
тифікат та подорожувати з ним.

Згенерувати COVID-сертифі-
кат можна буде в декілька клі-
ків. Потрібно авторизуватися на 
порталі Дія. Вибрати послугу 
«Згенерувати COVID-сертифі-
кат». Підписати кваліфікованим 
електронним підписом заяву на 

отримання сертифіката, якою ви 
дозволяєте ЕСОЗ передати Дії 
медичні дані для COVID-серти-
фіката. Для підпису на порталі 
можна скористатися як Дія.Під-
писом, який ви згенерували в за-
стосунку «Дія», так і будь-яким 
іншим електронним підписом.

Після отримання вашого під-
пису під Повідомленням про 
згоду надати медичні дані Дія 
надсилає запит в Електронну си-

стему охорони здоров’я, і форму-
ється сертифікат у форматі PDF. 
Ви можете його роздрукувати 
або просто зберегти файл на те-
лефоні чи іншому пристрої та 
демонструвати QR-код з екрана.

Як згенерувати міжнародний 
COVID-сертифікат із порта-
лу Дія, дивіться у відео: https://
youtu.be/n9Xh1Ablqaw.

За інформацією                            
Міністерства цифрової                

трансформації України.
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Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

Изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

помним . . .

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.

продам
Дом, 0-50-027-35-98.
или СДАм Дом, 0-95-147-88-13.
Недостроенный Дом, п. Новоайдар. Ул. 40 лет Победы. 323 

кв.м., 12 соток земли, 0-95-109-99-27. 
Двухкомнатную КВАРТиРУ, 0-99-683-78-14.  
Трехкомнатную КВАРТиРУ с мебелью. Газ, вода. Недорого, 

0-95-203-65-66.
поРоСЯТ. 0-95-71-15-717.
оХоТниЧЬЕ РУЖЬЕ ТоЗ-54: 2\12, 0-95-109-99-27. 
ХоЛоДиЛЬниК двухкамерный, 0-99-240-66-75.
Пятилитровый опРЫСКиВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
СЕно. 1,75 грн. 066-31-32-595.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛИ.

Изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

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 по-
дписки на месяц составляет

40 гривень. 
Сделайте подарок

своим близким!

 

милые, игривые котята (мальчики)
ищут настоящего надежного друга.

066-60-39-967.

Выражаем искренние соболезнования семьям Леоно-
вых Дмитрия Васильевича, Алексея Дмитриевича и Алек-
сандра Дмитриевича по случаю преждевременной смерти 
жены, мамы и бабушки

ЛЕоноВоЙ  Татьяны Яковлевны.

Соседи: Харченко. 
Симоненко, Терпак, поповы, 

Димитровы, Шерстюки.

Втрачений військовий кви-
ток № 890794, виданий на 
імʼя нЕСКРЕБи Євгенія 
Віталійовича, вважати недійс-
ним.

Втрачений військовий 
квиток, виданий на імʼя 
поЛКоВнІЧЕнКА олексан-
дра миколайовича, вважати 
недійсним.

вважати недійсним

СРоЧно требуется ВоДиТЕЛЬ на молоковоз с. Колядовка,  з\п 
стабильная и актуальная, 0-50-285-61-39. 

Требуется БУХГАЛТЕР со знанием 1С, 0-95-49-50-353. 

предприятию «Айдар милам» требуются - оператор (мельни-
ца) и фасовщик (мука 50 кг). 0995082549.

работа

РЕмОНТ С гАРАНТИЕЙ:
холодильников

и морозильников,
стиральных машин-автомат, 

микроволновых печей.
КУПЛЮ быттехнику

на запчасти
050-034-00-06.

5 лет светлой памяти
нашему дорогому, 

любимому сыночку
ЮРЧЕнКо 

Андрею Анатольевичу 
22.12.1980 – 9.10.2016

Говорят: Боль потери 
с годами проходит, 

Потихоньку забудешь – 
и дальше идешь...

Все неправда! 
Она не уходит...

Просто к ней привыкаешь 
и с нею живешь!

Родные и близкие.
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8 октября, 3 лунный день, 
растущая Луна в знаке Скорпион.

Третий лунный день идеален для 
тех, кто уверен в собственных си-
лах, кто идет к цели любой ценой, и 
играючи справляется с проблемами. 
День полон озарений, и у многих 
будет зашкаливать интуиция, неко-
торые люди могут открыть в себе 
экстрасенсорные способности. 

9 октября, 4 лунный день, 
растущая Луна в знаке Скорпион. 

Для кого-то четвертые лунные 
сутки идеальны, а кому-то этот день 
кажется унылым и скучным. Неко-
торые из нас готовы прыгать от ра-
дости, но найдутся и такие ребята, у 
которых всё будет кувырком. Объяс-
нение простое – в этот день не помо-

гают никакие маски, и уж точ-
но мы не сможем скрыть свое 
истинное лицо от самих себя.

10 октября, продолжает-
ся 4 лунный день. Растущая 
Луна в знаке Стрелец.

Действуют рекомендации 
предыдущего дня.

11 октября, 5 лунный день, 
растущая Луна в знаке Стрелец.

5 лунный день идеален для твор-
ческих личностей – всё, к чему мы 
прикоснемся, станет красивым, и 
удивительным. Желательно окру-
жить себя приятными людьми, а для 
полного счастья можно уединиться, 
чтобы понять: что есть зло, что до-
бро, кто нам нужен, а кого лучше 
вычеркнуть из своей жизни. 

12 октября, 6 лунный день, 
растущая Луна в знаке Козерог.

Этот день дарует нам спокой-
ствие, и душевное равновесие – 
хотя испытания нас тоже ждут, но 
многое будет зависеть от того, как 

мы воспринимаем мир. Для до-
брых и позитивных людей жизнь 
засияет новыми красками, а вот тем, 
кто злится, или чем-то недоволен, 
звезды советуют поразмыслить над 
своим поведением. 

13 октября, 7 лунный день, пер-
вая четверть с 06:28. Луна в знаке 
Козерог.

В 7 лунные сутки желательно 
избегать злословия, сплетен и кри-
тики – негативные высказывания 
могут стать бумерангом, или даже 
оружием в руках злых сил.

14 октября, 8 лунный день, 
растущая Луна в знаке Водолей.

Этот день будто создан для по-
каяния, и духовного очищения. Но 
сначала нужно достигнуть гармонии 
с самим собой, а лишь потом при-
ступать к решительным действиям. 
К примеру, если мы не простили 
себя за тот, или иной проступок, нет 
смысла заставлять себя идти в цер-
ковь – лучше осознать свой грех, и 
лишь потом очиститься.

Відповідальний за випуск:
О. Часников.

Піду від тебе у далекі гори.
Там, у Карпатах, й тиша не така.

Знов душу окриляє спогад
Про голос чуйний з кришталя.

Твої пісні красою оповиті,
Проникливі й тонкі, мов вранішня роса.

Та я б усе любов’ю окропив би
Для тебе, моя зоре провідна.

І день, і ніч я слухав би той голос,
Як уві сні, нескорений жалем,

Моя любов – то променистий колос,
Политий слізьми та боронений мечем.
Жаліючи мовчи, лиш подумки заплач.

Слова – то біль м’якого серця,
А зрада – то безжалісний палач.

Вона в тріски об правду розіб’ється.
Софія ЛАХРІНА.

Магнітні бурі у жовтні негативно 
позначаться на самопочутті метео-
залежних людей, людей старшого 
віку та людей з хронічними захво-
рюваннями. Які дні у жовтні будуть 
небезпечними для самопочуття?

Магнітні бурі у жовтні 2021 року 
будуть незначними. Їх буде дві. В 
цілому, за прогнозом астрологів, 
другий місяць осені буде спокійним, 
магнітні бурі не сильно позначаться 
на самопочутті людей. 

Але в ці дні люди можуть скаржи-
тися на погане самопочуття, запамо-
рочення, болі у суглобах, мігрені.

29 жовтня — в цей день очікуєть-
ся сильна магнітна буря, триватими-
те вона декілька годин. У цей день 

метеочутливим людям та людям з 
хронічними захворюваннями слід 
бути обережними. Варто уникати 
емоційних сплесків, стресів, силь-
них навантажень. 

30 жовтня — буде спостерігати-
ся незначна магнітна буря. Вона не 
принесе значного негативного впли-
ву на організм, але люди з пробле-
мами серця й гіпертоніки можуть 
відчути погіршення самопочуття. 

За даними астрологів у період з 
2-го по 28-ме жовтня значних коли-
вань в геомагнітній оболонці Землі 
не передбачено. Ймовірність ви-
никнення великих магнітних бур у 
жовтні фахівці оцінюють в 1%.

Як уникнути впливу магнітних 
бур у жовтні 2021

У дні впливу магнітних бур лікарі 
радять:

• подбати про наявність медика-
ментів в аптечці на випадок погір-
шення самопочуття

• при погіршенні самопочуття ви-
кликати лікаря, не займатися само-
лікуванням

• більше відпочивати та проводи-
ти час на свіжому повітрі

• уникати громадських місць, за 
можливістю залишатися вдома

• пити багато води, вживати фрук-
ти і овочі

• ввечері випити заспокійливий 
чай та прийняти гарячу ванну. 

Знаючи точні дати магнітних бур 
у жовтні 2021 року, можна заздале-
гідь підготуватися і вберегтися від їх 
негативного впливу.

https://1plus1.ua/

По всьому світу щодня відзначається багато незвичай-
них свят. В основному, це свята, придумані людьми, які на-
магаються поглянути на життя з нестандартної точки 
зору, привнести більше свіжості і натхнення в повсякден-
ну рутину або просто повеселитися. Ці свята часто за-
сновані на речах і явищах, які більшість людей вважають 
тривіальними і не гідними того, щоб їм присвячувати ок-
ремий день. Але насправді в багатьох випадках вони дійсно 
того варті. Візьмемо День морозива. Ну хто, при здоровому 
розумі і тверезому розумі, не погодиться з тим, що цей чу-
довий продукт грає важливу роль в житті будь-якої люди-
ни? Деякі інші дивні свята присвячені дійсно дивним речам, 
як День милування чоловіками, наприклад. На смак і колір, 
як говориться. Серед незвичайних свят можна знайти осо-
бливий день практично для чого завгодно. Виберіть дивні 
свята, які сподобаються вам, і урізноманітніть ними свою 
повсякденність, або насолоджуйтеся всіма підряд разом з 
нашим списком найнезвичайніших і дивних свят. 

8 жовтня, п’ятниця - Американський день гри в Touch 
Tag; День «Подивися своїм страхам в обличчя» (вони й самі 
можуть тебе злякатися)

9 жовтня, субота - День цікавих подій (спробуйте віднайти 
якусь цікаву подію сьогодні); День «Візьми свого плюшевого 
ведмедика на роботу або в школу»

10 жовтня, неділя - День «Обійми барабанщика» (відзна-
чається у всьому світі, щоб віддати данину поваги і вислови-
ти вдячність барабанщикам в музичних групах і оркестрах); 
Всесвітній день каші (Вперше був проведений в 2009 році. 
Заходи організовуються для збору коштів на їжу  і благодій-
ність, для допомоги голодуючим дітям в країнах, що розви-
ваються)

11 жовтня, понеділок - День вечірки
12 жовтня, вівторок - День моментів розчарування (ідея 

свята полягає в можливості звільниться від застряглих в душі 
розчарувань); День старих фермерів в США

13 жовтня, середа - Міжнародний день костюма; День без 
бюстгальтера (Відзначають з 2011 року. Жінкам в цей день 
рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера як за-
собів залучення уваги до себе, та зосередитись на проблемах 
здоров'я молочної залози); Всесвітній день зомбі

14 жовтня, четвер - День лисого і вільного; Національний 
день графіті в США

 
  

6 октября отмечает свой
 45-летний юбилей РЫБЯНЦЕВА 

Надежда Ивановна.
Сорок пять лет — превосходная дата, 

Мудрость и опыт уже за спиной,
Жить пожелаем  достойно, богато,
С доброй улыбкой и чистой душой.

Чтобы родные теплом окружали,
По выходным собирались на чай,
А все желания вмиг исполнялись,

Сбудется все, только лишь загадайте!

Коллектив  КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».

11 октября отмечает свой 
30-летний юбилей 

КОЗЛОВСКАЯ Анна Николаевна. 
30 юбилейных лет

Умнице, красавице!
Пожеланий фейерверк

Только начинается:
И удачи, и любви,

И здоровья крепкого,
И всего, что хотите Вы —

Доброго и светлого!
Коллектив  КНП 
«Новоайдарская 

многопрофильная
 больница».

8 октября отмечает свой  50-летний юбилей 
ЖУРБА Елена Васильевна.

50 – это старт и судьбы середина,
Поздравляем сегодня с событием Вас!

Пусть здоровье не будет  для грусти причиной
А душа пусть без повода просится в пляс!

Будьте счастливы, радостны,  в жизни успешны,
Пусть семья будет тылом  надежным  в пути!

Мы желаем судьбы  Вам большой,  безмятежной
С бодрым духом и песней по жизни идти!

Коллектив  КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».


