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Пожежі, які виникли на території Луганської області впродовж 30 вересня та 1 жовтня, вже приборкані, але їх руйнівні наслідки нагадуватимуть про
себе ще довго. Наразі обласна влада працює над виконанням негайних, короткострокових завдань, основне з яких – відшкодування збитків погорільцям.
Про те, як ліквідуються наслідки пожеж, Сергій Гайдай днями доповів через відеозвернення у Фейсбуці, принагідно «зачепивши» коронавірусну тему,
яка так само не втрачає актуальності для нашого регіону.
З 12 жовтня у 12 райоПо слідах пожеж
нах – Біловодському, Білокуракинському,
Кремінському,
Отже, вранці 9 жовтня обМарківському, Міловському,
ласне
управління
ДСНС
Новоайдарському, Новопсковвідзвітувало про те, що пожежі,
ському, Попаснянському, Сваякі забрали життя 11 людей та
тівському,
Станично-Луганвипалили більше 22 тисяч га
ському,
Старобільському,
території Луганщини, вдалося
Троїцькому – та 3 містах Луліквідувати.
ганщини – Лисичанську, РуДва дні потому жителі
біжному та СєвєродонецьСєвєродонецька влаштували
ку – уведено «помаранчевий»
урочисті проводи вогнеборцям
рівень небезпеки. За словаз шести областей, які допомами Сергія Гайдая, це означає,
гали пожежникам та лісникам
що в області посилюються
Луганської області приборкукарантинні обмеження.
вати стихію. Живим коридо– Кафе, бари, ресторани буром вишукались люди вздовж
дуть працювати, але до 22 годируху колони зведених сил
ни. Клуби та дискотеки будемо
ДСНС, даруючи рятувальнизакривати на певний час. Будекам квіти. На добру згадку про
мо говорити з перевізниками,
врятовану Луганщину команщоб всі дотримувались масочдам ДСНС також подарували
ного режиму. Крім того, просимволіку міста Сєвєродонецьк
тягом двох діб будемо поперета пожежні рукави.
джати про можливе тимчасове
На той момент в Станичнозакриття КПВВ, тому що я вам
Луганському районі ще продостатистику скажу: 8 людей завжувалось гасіння осередків
ходить з окупованої території,
пожежі, яка виникла пізніше, і
і 7 з них – позитивні, –
через можливу загрозу понов- тимчасово зламаний ксерокс у організацій, націлюють на дорозповів голова ЛОДА.
Вірус атакує
лення загорянь в області за- Муратовому. Ми обов’язково помогу саме такого плану,
Губернатор додав, що облишалися спеціалізовані літак привеземо новий, щоб люди тому що того ж одягу для поласть
має недоторканий запас
Тим
часом
епідемія
та гелікоптер ДСНС, а також могли робити собі безкоштов- страждалих передано вже
засобів
індивідуального захикоронавірусу не лише не
чергові команди пожежників но копії, – розповів подробиці у достатній кількості.
сту,
який
почали збирати ще
– на потенційно небезпечних поїздок Сергій Гайдай.
Серед
інших
ініціатив вщухає, а набирає обертів. І на початку року, і тому лікарні
ділянках. Але вже можна було
Погорільці
продовжу- обласної влади – спрямува- теж, на жаль, забирає жит- не матимуть їх дефіциту. Проговорити, що надзвичайна ють розбирати завали, а ти пересувну консультаційну тя. За вихідні 10-11 жовтня блема існує із забезпеченситуація минула.
найбільша їх потреба сьогодні поліклініку обласної лікарні на маємо +239 нових інфікованих. ням деяких закладів охорони
Задача найближчого часу – будматеріали, щоб встигнути роботу у населених пунктах, Всього станом на 12 жовтня здоров’я киснем. Але і вона
– підрахувати, яких збитків привести до ладу пошкоджені які постраждали від пожежі. на Луганщині зафіксовано вирішується. Сєвєродонецький
вона нанесла. За словами будинки до настання холоду Працювати за відповідним 1852 випадки коронавірусної «Азот» терміново поновлює
Сергія Гайдая, вже на 100% та дощів. За словами голови графіком «Потяг здоров’я» хвороби, 23 людини помер- ліцензію на виробництво мели від спричинених нею
відомо, скільки постраждало ЛОДА, благодійників із числа починає вже цього тижня.
дичного кисню, і вже скоро
ускладнень.
від вогню житлових будинків. підприємців та міжнародних
лікарні області оперативно отВідповідний пакет документів
римуватимуть його за спрощенаправлений до Кабінету
ною процедурою, яку дозволяє
Міністрів України, і вже на
215-та постанова Кабміну.
найближчому засіданні буде
Додамо, що на даний час в
прийнята урядова постаноЛуганській області визначева про виділення коштів на
но п’ять закладів другої хвилі
компенсацію збитків постражна 90 інфекційних ліжок,
далим. Виплати почнуться
які прийматимуть хворих на
одразу після ж надходження
COVID-19. Це, зокрема, Нокоштів на рахунки.
воайдарська багатопрофільна
– Ми облікували усі будинлікарня, Новопсковське РТМО,
ки, це майже 500 житлових та
Сватівська
багатопрофільна
понад 1800 господарчих сполікарня,
Станично-Лугансьруд, – наголосив очільник
ке РТМО та Луганська обласобласті.
на дитяча клінічна лікарня.
У неділю він особиЗавантаженість інфекційних
сто об’їхав населені пунліжок лікарень «першої хвилі»
кти, що постраждали від постановить 73 %.
жеж найбільше, зустрівся з
Для організації боротьби з
місцевими жителями та раCOVID-19 за рахунок обласнозом із офіцерами цивільно
го та місцевих бюджетів придвійськового співробітництва
бано обладнання на суму 9,2
передав
чергову
партію
млн грн. Благодійники перегуманітарної допомоги мешдали медзакладам Луганщини
канцям Муратового.
50 кисневих концентраторів та
– Іноді виникають такі про20 апаратів штучної вентиляції
хання від людей, які ми молегень.
жемо задовільнити швидко.
Г. СИМОНОВА.
Навіть такі маленькі речі, як

2

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 42

16 ЖОВТНЯ

2020 р.

Масштаби останніх пожеж на Луганщині вражають. Але
люди завзято розбирають завали, що залишилися від їхніх
осель, намагаються взяти себе в руки і рухатись далі. Пережити важкі часи погорільцям допомагають усім миром –
луганці, жителі інших регіонів України, обласна та місцева
влада, народні депутати, міжнародні організації і багато
хто інший. Із перших вуст про гуманітарну сторону цієї
надзвичайної ситуації ми дізнавалися від Миколи Надулічного,
радника голови Луганської облдержадміністрації, керівника
Луганської Асоціації організацій людей з інвалідністю.
ганського обласного центру
Ліки від
соціально-психологічної допомоги та відповідні спеціалісти
душевних травм
гуманітарних організацій.
– Не менш ефективна в
Відколи сталися пожежі, Микола Надулічний щодня, а то й цьому плані робота, яку ропо кілька разів на день виїжджає блять співробітники ДСНС та
в погорілі села. Відвезти людям Нацполіції, а також волонтери,
необхідне, доповісти очільнику що розбирають завали. Люди
області обстановку (бо неможли- відчувають, що не кинуті наприво одній людині бути скрізь одно- зволяще. Це для них найкращі
часно), скоординувати міжна- ліки від душевних травм, –

Микола Надулічний, голова ЛОДА Сергій Гайдай
та керівник обласного Департаменту соцзахисту Елеонора Поліщук
надають допомогу погорілим селам
Після першої хвилі
буде друга
Серед перших, хто відгукнувся
допомогти, вже традиційно –
міжнародні організації.
– Наприклад, під час першої
пожежі нам дуже допомогли
ПРООН. І зараз вони активно допомагають, – зазначає радник глави області. – Днями в Вороново

Доставка гуманітарного вантажу у Станицю Луганську
разом із представниками Норвезької ради у справах біженців
родні організації, привезти їжу
волонтерам – роботи у радника
голови облдержадміністрації –
хоч відбавляй.
– Але основне навантаження в
цьому плані покладається на Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Статистика, списки постраждалих, перелік потреб. Плюс,
більшість мешканців постраждалих сіл – незахищені категорії
громадян, – каже пан Микола. –
Нашій Асоціації зручно працювати саме з Департаментом соцзахисту, бо, по-перше, на місцях
є спеціалісти, що знають як працювати з людьми. По-друге, у
Елеонори Андріївни (Поліщук
– глави Департаменту соцзахисту, – ред.) – великий досвід в
цих питаннях. Наприклад, якщо
хто пам’ятає, 10 років тому у 7-й
лікарні в Луганську стався вибух.
Тоді оперативно штаб розгорнули, зорганізувалися, швидко
визначилися, що і як робити. Ми
перший такий досвід отримали
в Смоляниновому і зрозуміли,
наскільки важко навіть просто з людьми поговорити. Адже
в перші дні постраждалі самі
не усвідомлюють, що з ними
відбулося.
Психологічну
підтримку
людям, що після пожежі втратили рідних або опинилися на
вулиці, надають фахівці Лу-

зазначає Микола Надулічний. –
Тільки-но приїхали зі Смолянинового, Воронового. Там навіть
міжнародники, водії ПРООН
перевдяглися і теж розбирають
завали. Я приємно вражений –
ніхто не залишився осторонь.
Долі постраждалих погорільців
небайдужі очільнику області
та народному депутату цього округу, – констатує Микола
Надулічний.
– І люди відчувають таке ставлення до них, – каже він. – Кілька
днів тому Сергій Гайдай та Олексій
Кузнєцов привезли туди допомогу
від USAID. Люди набігли, натовп
зібрався. А коли побачили Сергія
Гайдая, було чути: «О, наш ангелохоронець приїхав», «Він мені
пічку купив», «А мені чайник
привіз»... Реально Сергій Володимирович везе в постраждалі
райони всі ці чайники, пічки,
ковдри тощо. Але побутові питання – це одне, очільник області
мислить масштабніше. Наприклад, вирішує питання вивозу
розібраних завалів – їх, по-перше,
потрібно везти на чомусь, а потім
ще визначитися, куди везти. І вже
зараз Сергій Гайдай наголошує,
що шок у людей пройде, і потрібні
будуть вже не ковдри чи миючі
засоби, а саме будматеріали.
Бо людям потрібно якось жити
далі – будувати чи ремонтувати
житло.

МОМ – одна з структур ПРООН –
привезли тачки, лопати. Я навіть і
не подумав, що вони настільки будуть потрібні. Але міжнародники,
з досвіду минулої пожежі в Смоляниновому, вже знали, що саме
цей інвентар буде дуже потрібний.
Як розповідає пан Микола, від Норвезької ради зі справ
біженців в Станицю Луганську
відправили 4 машини гумдопомоги – воду, продуктові набори,
у тому числі людям, що під час
пожежі «застрягли» на КПВВ.
USAID також надали майже 5 тон
гуманітарної допомоги. Активно
підключився Благодійний фонд
«Джерело відродження» з Харкова: привезли в Муратове лопати,
бензопили, інший інструмент.
– А скільки небайдужі люди допомагали, всього й не
перерахуєш! –ділиться Микола
Надулічний. – Це дуже багато їжі,
побутової хімії, засобів гігієни.
Ми з першого досвіду зрозуміли,
що простіше направляти людей на
місця. А у кого немає можливості
– вже через нашу організацію чи
через штаб. Наприклад, дідусь
мені телефонував з Харкова –
Василь Лук’янович Степанов, 84
роки. Каже: «Я готовий перерахувати кошти для постраждалих».
Уявіть, яка свідомість! Взагалі,
багато телефонують з різних міст
щодо допомоги.
Є й ті, хто на біді людей

вирішили попіаритися. Але їх не
так вже й багато, зважаючи на те,
що скоро місцеві вибори.
– Так, є окремі політики, які
постять висловлювання, що влада
не діє, влада погана. Але подібне
обмежується постами в соцмережах. На місця ж виїжджають
ті, хто справді допомагає, – каже
пан Микола. – Той же Олексій
Кузнєцов приїжджає, роздає лопати, відра, побутові прилади, інші
речі. Просто всім. Без піару. А я
прошу все ж таки писати про допомогу у Фейсбуці, щоб розуміти,
хто, куди і що привіз поза списками. Пропоную благодійникам
заїхати спочатку в сільраду, щоб
зафіксувати, скільки чого привезли. Щоб ми потім знали реальні
потреби людей.
На питання, скільки часу знадобилося, щоб вирішити проблеми липневої пожежі у Смоляниновому і скільки – ще потрібно,
щоб розібратися з наслідками
останніх
пожеж,
радник
губернатора відповідає:
– А ми Смолянинове ще не
залишили. Буквально дні зо
три тому їздили туди. Там вже
будівництво почалося. Слава богу,
там не так масштабно горіло.
А тут по житлових масивах вогонь йшов наскрізь. Тож, все це
ще надовго. І буде потрібна системна робота влади, громадських та міжнародних організацій.
Бо незабаром зимовий період,
і за тиждень-два люди почнуть
визначатися, де будуть жити
далі. Чи будуть купувати інше
житло, чи відновлювати старе,

чи взагалі готові залишатись в
місці, де згорів ліс, і колишньої
природи не буде.
Коли
люди
визначаться,
потрібно буде запускати другу
хвилю допомоги.

Іншого шляху немає
Микола Надулічний додає:
на фоні загальної катастрофи завжди є біди та проблеми
кожної окремої людини. І ними
теж потрібно опікуватися. Бо
інколи постраждалим просто
ні до кого звернутися.
–
Коли
індивідуально
підходиш до допомоги, вникаєш
у кожну конкретну ситуацію,
виявляється, у кожного ще купа
бід. Суцільний масштаб лиха просто неймовірний, – ділиться пан
Микола. – Вирішуємо питання
надання візків, питання операцій
тощо. Іноді не знаємо, за що перше хапатися. Наприклад, про
дідуся, якому нещодавно привезли інвалідний візок, я дізнався
лише на четвертий день пожежі.
Євген Данилович Сиротин був
спочатку у школі № 17. Потім
його хтось забрав. Ледве знайшли рідних, які прийняли його у
себе. А виявилося, що цей візок
дуже потрібний, щоб не носити
дідуся постійно на руках. Ось так
точково про все ми дізнаємося,
індивідуально
працюємо
з
кожним випадком.
Іншого шляху немає.
Е. БОГДАНОВА.

Візок для Євгена Даниловича Сиротина
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Про звернення
Селищна рада постійно працює із зверненнями
громадян. За звітний період до селищної ради звернулось 2139 громадян, що у середньому за рік складає
428 звернень.
Основними питаннями у зверненнях громадян залишаються питання, які виникають при оформленні
та переоформленні права власності на земельні ділянки, визначення меж земельних ділянок, добросусідські відносини, питання соціального захисту, житлової
політики, благоустрою, утримання собак та інше.
Селищним головою спільно із спеціалістами селищної ради щорічно проводяться зустрічі з громадянами,
на яких розглядаються питання: передачі в оренду земельних ділянок, забезпечення належного санітарного порядку на території селищної ради, вивезення
сміття, благоустрою, встановлення дитячих майданчиків, ремонту доріг, оренди паїв, розподілу сінокосів,
обговорення тарифів та норм.
Всі звернення та заяви громадян, підприємств,
установ, організацій та підприємців розглядались
та по них вживалися дієві заходи в межах компетенції та виходячи із можливостей селищної ради. На всі
звернення надано відповіді або прийняті відповідні
рішення.

Про соціальні заходи
Шановні новоайдарці!
В своєму звіті я ознайомлю Вас із роботою Новоайдарської селищної ради VIІ
скликання та її виконавчого апарату за
період з листопада 2015 року по вересень
2020 року та висвітлю основні події за
звітній період роботи.
В своїй роботі селищна рада та її виконавчий комітет керуються Законами
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про службу в органах місцевого
самоврядування» та іншими законами і
нормативними актами.
Про сесії
За звітний період було проведено 128 засідань постійних депутатських комісій, за результатами роботи яких розглянуто та прийнято 1225 рішень на 70
засіданнях сесій ради сьомого скликання.
До проведення пленарних засідань сесій готуються
всі депутати в складі профільних постійних комісій і
працівники апарату селищної ради. Постійні комісії селищної ради, попередньо на своїх засіданнях, ретельно
розглядають питання, що виносяться на розгляд ради,
готують свої рекомендації та висновки, узгоджують
проєкти рішень.

Про виконком
Засідання виконавчого комітету селищної ради
плануються поквартально і проводяться щомісячно. Крім запланованих питань, розглядаються клопотання та подання підприємств, заяви громадян.
За 2015-2020 рік проведено 82 засідання виконкому,
прийнято 794 рішення, кількість яких збільшується з
кожним роком.
Всі регуляторні акти та інші прийняті рішення доводились до відома населення, підприємств, установ,
організацій, підприємців шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Новоайдарської селищної ради та
на інформаційному стенді у приміщенні селищної
ради. На вимогу громадян надані копії відповідних
рішень, а також копії рішень доведені до виконавців
для здійснення контролю.

Про аппарат
За звітний період селищним головою видано 908
розпоряджень, з них:
•
з основної діяльності - 668,
•
з особового складу - 240.

Станом на 2020 рік на території селищної ради обліковується 203 дитини із багатодітних сімей, 3 дитини
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 150 дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах (матері-одиначки), яким ведеться соціальний супровід. Кожного
року таким дітям селищна рада вручає «солодкі подарунки» до новорічних свят.
Щороку до Дня Перемоги вітаємо ветеранів та інвалідів Другої світової війні та вручаємо продовольчі
набори. На превеликий жаль, з кожним роком кількість
учасників тієї війни зменшується, їхні лави рідіють. На
території Новоайдарської селищної ради в живих залишилось лише 3 учасника бойових дій Другої світової
війни: Савва Єфросинія Данилівна, Коваленко Владислав Єгорович та Кутєпов Василь Федорович. Висловлюємо Вам щиру подяку за Ваші героїчні вчинки та
самовідвагу, проявлені в ті буремні часи у боротьбі з
нацистськими окупантами.

Про бюджет
Розвиток території селищної ради тісно пов’язаний
із виконанням селищного бюджету. Дохідна частина
селищного бюджету за 9 місяців 2020 року за загальним фондом виконана в обсязі 9 110 601,58 гривень
при плані 7 429 500,00 грн., що складає 122,6 %. Дохідна частина бюджету збільшена на 2 150 475,73 грн.
(130,9 %) відносно рівня 2019 року. Видатки загального
фонду становлять 6 678 116,41 грн. при плані асигнувань 7657000,00 грн грн, що складає 87,22 % від плану.
На рахунок спеціальних фондів надійшло доходів (з
урахуванням трансфертів) 939197,6 грн., видатки спеціального фонду складають 1 296 777,60 грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020
року склала 243709,69 грн.: по КПКВК 0150 –
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7707,30 грн. – витрати майбутніх періодів (передплата періодичних видань), по КПКВК 7363 – 236002,39
грн. – попередня оплата на придбання матеріалів
для реконструкції території загального користування.
Кредиторської заборгованості по спеціальному
фонду станом на 01.10.2020 р. немає.
Кредиторська заборгованість загального фонду селищного бюджету станом на 01.10.2020 р. становить
3135,28 грн.

Про благоустрій
Капітальний ремонт мосту через р. Айдар. У 2016
році завершено капітальний ремонт мосту в смт Новоайдар Луганської області, який був початий в грудні
2015 року. Рік введення в експлуатацію моста через річку Айдар - 1981. З того часу міст жодного разу не ремонтувався. На проведення капітального ремонту мосту було витрачено 1087,8 тис. грн., в тому числі коштів:
- державного бюджету в сумі 234,7 тис. грн. (2015);
- обласного бюджету - 743,1 тис. грн. (2016);
- місцевого (селищного) бюджету - 110,0 тис. грн.
(2016).
Відновлення автомобільного руху по дорозі, що
з'єднує смт Новоайдар та прилеглі села, забезпечило
безперешкодний проїзд населення до робочих місць,
а дітей до школи. Скоротилася відстань, забезпечена
безпека дорожнього руху по мосту всіх учасників дорожнього руху - водіїв і пішоходів, відновлена дієздатна
спроможність автодороги.
Створення зони відпочинку і дозвілля - парк
«Сосновий». У парку «Сосновий» за рахунок коштів
державного та селищного бюджету організували зону
відпочинку і встановили обладнання для дитячого та
спортивного майданчиків, тенісні столи, баскетбольний щит, вуличні тренажери, спортивний комплекс
«Воркаут». Для організації комфортних місць проведення дозвілля робочими КП «Новоайдарське «СКП»
були встановлені нові альтанки та вуличні лавки, урни.
З метою відновлення зелених насаджень і створення
сприятливих умов для поліпшення екологічного стану
селища в парку «Сосновий» щорічно висаджуються
молоді саджанці сосни.
Дитячі майданчики. З метою створення умов для
проведення змістовного дозвілля наймолодших жителів
громади з 2016 року на території ради було встановлено 16 нових дитячих ігрових майданчиків і доповнено
новими елементами 4 існуючих дитячих майданчика,
які були встановлені раніше.
Реконструкція центральної площі селища. З 2018
року за рахунок коштів бюджету селищної ради та
субвенції з державного бюджету триває реконструкція території загального користування перед будівлею,
яка розташована за адресою: вул. Центральна, 25, смт
Новоайдар. На даний час завершено 1 етап реалізації
цього проєкту, в рамках якого була влаштована тротуарна плитка замість старого асфальтового покриття,
встановлено декоративне вуличне освітлення і пам'ятний знак «Я люблю Новоайдар». У 2020 році завершується другий етап реконструкції, який передбачає
влаштування зон відпочинку і дозвілля - встановлення вуличних лавок, озеленення прилеглої території,
влаштування тротуарних доріжок.

Продовження на стор. 4
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Початок на стор. 3
Ремонт і модернізація об'єктів транспортної
інфраструктури. Протягом останніх 5 років постійно проводилися роботи по відновленню стану автомобільних доріг комунальної власності. Для цього були
проведені роботи з поточного ремонту (на кварталі
Миру, вулицях Дружби, В. П’ятьоркіна, Центральна,
Незалежності, Прогонна, Гагаріна, Айдарська, Банківська, Полубоярова, Коваленко, провулках Дружби,
Незалежності в смт Новоайдар) і капітального ремонту автодоріг (на вулицях Дружби, Сонячна, Незалежності, кв. ім. Т. Г. Шевченка, В. П’ятьоркіна,
Центральна, Вишнева в смт Новоайдар, і вулиці Підгорна с. Айдар-Миколаївка). Щорічно проводиться
грейдерування доріг з грунтовим покриттям.
Вуличне освітлення. Станом на липень 2020 вуличним освітленням охоплено поки не всі вулиці селища і сіл селищної ради. Витрати на будівництво,
реконструкцію та утримання вуличного освітлення
складають 9,3% від дохідної частини селищного бюджету. З кожним роком відсоток освітленості вулиць
збільшується. Станом на кінець 2019 освітлено (в т.ч.
частково) 61,4% вулиць, провулків, кварталів від загальної їх кількості на території 3 населених пунктів.
За цей період нове будівництво ліній вуличного
освітлення завершено в смт Новоайдар на кварталі
Молодіжний, вулицях Віті П’ятьоркіна, Айдарська,
Полубоярова, Ювілейній, Великий шлях, Вишневій,
Коваленко, Луговій і неосвітлених частинах вулиць
Дружби, Незалежності, Полубоярова і Зарічна, провулках Незалежності, Айдарському, Центральному,
Гагаріна, Яблуневому, Садовому, а в селі Айдар-Миколаївка - на вулицях Центральна, Підгорна і Шопіна.
У 2016 році була відновлена частина мережі вуличного освітлення по вул. Великий шлях смт Новоайдар
за рахунок встановлення ліхтарів з використанням
живлення від енергії сонця. Реалізація цього проєкту
стала можливою за рахунок виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. У 2017 році були встановлені чергові
5 ліхтарів вуличного освітлення на сонячних батареях в місцях, де підключення до стаціонарних ліній
вуличного освітлення було неможливим.
Щорічно для відновлення вуличного освітлення на
існуючих лініях електропередач проводиться поточний ремонт та заміна старих ламп і ліхтарів на нові,
енергозберігаючі.
До кінця 2020 очікується, що рівень освітленості
вулиць збільшиться і становитиме близько 80 %.
Облаштування тротуарів. Говорячи про безпеку, часто згадують про дороги, але забувають про
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тротуари, які також важливі, адже пішоходів завжди
більше, ніж автомобілів. У більшості випадків існуючі тротуари були в незадовільному технічному стані, асфальтобетон зношений. І, як наслідок, створювалися аварійні ситуації на дорогах, по яких ходять
і дорослі, і діти.
Тому для забезпечення комфортних і безпечних
умов для пішоходів останніми роками проводиться ремонт тротуарів. Найбільша увага приділяється безпеці учнів і учениць шкіл та вихованців дитячих садків. Тому, з огляду на велику кількість дітей,

які йдуть до дитячого садка і шкіл селища, по кв.
Миру, по вул. Незалежності і В. П’ятьоркіна проведено ремонт тротуарів, виходячи з фінансових
можливостей селищного бюджету.
Спортивна інфраструктура. Новоайдарська селищна рада спільно з Новоайдарською районною
громадською організацією «Світанок» і ПРООН, за
фінансової підтримки урядів Швеції і Швейцарської
Конфедерації в рамках Програми відновлення та
розвитку миру при адмініструванні ІСАР «Єднання», реалізували ініціативу вартістю майже 1,4 млн.
грн. Її метою є створення молодіжної інфраструктури - багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям у селищі Новоайдар.
Новоайдарська селищна рада виступила партнером
цього проєкту, профінансувавши ініціативу молоді
в сумі 866,0 тис. грн.
Новий автобус для місцевих перевезень. З метою забезпечення безпечних, зручних і комфортних

перевезень пасажирів Новоайдарська селищна рада
за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з
районного бюджету в 2018 році придбала автобус
для здійснення пасажирських перевезень на загальну суму 1944900,00 грн. В автобусі передбачений
пандус для маломобільних людей і стоячі місця.
Організація вивезення сміття з приватного сектора. З 2016 року було організовано вивезення сміття
з приватного сектора. З кожним роком зменшується
кількість несанкціонованих звалищ.
Відеоспостереження. З метою підвищення безпеки жителів, зниження рівня злочинності, прискорення
швидкості розкриття злочинів в 2017 році в найбільш
відвідуваних жителями місцях облаштували засоби
відеоспостереження - відеокамери. Партнером в реалізації цього проєкту стала громадська організація
«Інвалідів-ветеранів Чорнобиля Новоайдарського
району» за фінансової підтримки ПРООН.
Проведено ремонт будівлі КП «Новоайдарське
«СКП». За рахунок коштів селищного бюджету
було проведено капітальний ремонт покрівлі виробничого корпусу комунального підприємства. З
метою економії енерго- і фінансових ресурсів підприємства встановлено твердопаливний котел для
опалення адмінбудівлі.
За рахунок коштів державного бюджету проведено
заміну вікон та дверей, а також ремонт адмінбудівлі
комунального підприємства. Придбані спеціальна
комунальна техніка й устаткування.
Громада в дії. На території населених пунктів селищної ради неодноразово проводилися дні навколишнього середовища. Завдяки зусиллям апарату і
депутатів ради, працівників бюджетної сфери, учнів

навчальних закладів та небайдужих жителів громади
очищені від сміття вулиці, узбіччя доріг і прилеглі
до них лісосмуги, очищений берег річки Айдар від
сміття, очерету і чагарників. Відповідний санітарний стан підтримується протягом року. Дякуємо всім,
хто бере участь у цих акціях.

Про населення
Виходячи з наявних даних про реєстрацію місця
проживання, демографічна ситуація на території селищної ради відносно рівня 2019 р. має негативну
тенденцію. Станом на 01 жовтня 2020 року кількість
населення, місце проживання яких зареєстроване
на території селищної ради, складає 7634 особи.
Кількість померлих перевищує народжуваність
в цілому на 95 осіб. Так, за 9 місяців 2020 року народилося 12 дітей, а померло 107 осіб. На території
селищної ради відбувається природне скорочення
та міграційний відтік чисельності населення.

Про відкритість
З метою покращення рівня відкритості та доступу
до інформації на офіційному сайті Новоайдарської селищної ради висвітлюються оголошення, новини, основні події селищної ради та її громади, рішення ради
та її виконавчого комітету.
Я особисто і весь апарат селищної ради працюємо над тим, щоб всім нам жилось краще у нашій
громаді. А від всіх Вас ми чекаємо конкретних пропозицій щодо покращення ситуації в селищі по тих
чи інших напрямах роботи, адже лише спільно ми
зможемо зробити те, що запланували.
Дякую всім за допомогу, тісну співпрацю і
підтримку.
І. ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.
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«Не сумувати самим та допомагати односельцям». Саме
під таким гаслом діє в Трьохізбенці, а точніше, в Калаусі
клуб активного довголіття «Мої роки, моє багатство», що
працює за сприяння та підтримки Товариства Червоного Хреста України, Луганської обласної організації ЧХ та
у співпраці з комітетом Міжнародного Червоного Хреста.

Діяльність Клубу спрямована
на те, щоб допомогти літнім людям згуртуватися, відкрити в собі
нові таланти, цікаво проводити
час, організувати їх дозвілля, культурний відпочинок, обмінюватись
досвідом та ін.
Це все дуже важливо для того,
щоб надати можливість пенсіонерам створювати умови для спілкування, задоволення культурно-освітніх потреб, впевнені патронажні
сестри Червоного Хреста Наталія
Анохіна та Ольга Сорокіна. Та у
прифронтовій Трьохізбенці ініціативні жінки поважного віку за підтримки Товариства Червоного Хреста України не тільки організували

клуб активного довголіття. А також
виграли грант на ремонт даху власного приміщення, в якому до того
ж приймає лікар та працює бібліотека. Ця будівля не ремонтувалася
вже років 50. Особливо понівечено
шифер на даху. Місцеві мешканці,
співробітники бібліотеки, ФАПу
косметичні ремонти, як-то фарбування підлоги, наклеювання шпалер,
робили самотужки.
А потім члени клубу дізналися
про грантові можливості покращення умов праці з міжнародних
фондів. Підготували та написали
проект. І – виграли! Цей грант від
Датської ради у справах біженців за
проектом «Відродження при- фрон-

Непересічна подія сталася в Новоайдарі в понеділок 12 жовтня –
відбулося урочисте відкриття інклюзивно-ресурсного простору.
До реалізації проєкту доклали
зусилля дві громадські організації:
ремонтно-будівельні роботи здійснено ГО «Рада жінок Новоайдарщини» (голова Ірина Косова) ініціативою «Створення інклюзивного
ресурсного простору для людей з
інвалідністю в смт. Новоайдар Луганської області» в межах програми
ООН із відновлення та розбудови
миру за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів, оснащення меблями та м'яким інвентарем кімнати для групових занять та
логопедичного кабінету здійснено
НРГО «Світанок» (голова Микола
Євтєєв) ініціативою «Соціалізація дітей з особливими потребами
засобами інклюзивно-освітнього
простору селища Новойдар» за організаційної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах національного проекту «Децентралізація» та
Програми ООН із відновлення та

розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ініціативні мешканці Новоайдара також
долучились та реалізували мініініціативу «Покращення соціальних
послуг в інклюзивному – ресурсному просторі для людей з інвалідністю в смт. Новоайдар Луганської
області з врахуванням підходів партисипації, інклюзії та дотримання
прав людини», в рамках якої прямими закупками коштом Європейського Союзу закуплено обладнання в
сенсорну кімнату інклюзивно-ресурсного простору та обладнання в
логопедичний кабінет.
Партнерами виступили Новоайдарські районна рада та районна
державна адміністрація. Загальний
кошторис сягнув майже 1,8 млн
грн, де кошти донорів склали майже 1,2 млн грн. І за ці кошти ми
отримали сучасний, комфортний,
і головне – корисний та довгоочі-

тових громад». Кошти на придбання
будівельних матеріалів виділені в
сумі більше 100 тис. грн.
В Клубі активного довголіття
«Мої роки, моє багатство» села
Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області наразі
активно вже «кипить» робота. На
кошти, отримані в рамках проекту
DRC «Відродження прифронтових
громад за допомогою розмінування
та підтримки щодо засобів до існування», учасники Клубу закупили
будматеріали, разом з односельцями провели прибирання навколо
будівлі, зняли старий шифер з даху
і розпочали монтаж нової покрівлі.
Окрім нової покрівлі передбачається, що приміщення отримає нові
вікна та двері.
15 жовтня у світі відзначається
День сільської жінки. Давайте звернемо увагу, що ініціаторами цього
важливого проекту в Трьохізбенці
стали саме жінки. І ними можна
тільки захоплюватись. Вони зуміли
згуртуватись в цей непростий час
для того, щоб підтримувати одна
одну, ділитися знаннями і досвідом.
Вони згуртувались заради спільної справи, яка корисна для всієї
громади. Вони змогли перемогти,
зібрати навколо себе однодумців,
небайдужих мешканців, які на волонтерських засадах, абсолютно безоплатно виконують досить важку
роботу, щоб змінити щось на краще.
В даному випадку – приміщення
сільської бібліотеки, ФАПу, Клубу
активного довголіття. Такими темпами, можна бути впевненими, тут
скоро буде справжній Центр дозвілля. З такими активними жінками, як
в Трьохізбенці, це точно станеться!
М. ТИХОНОВА.
куваний для дітлахів з особливими
потребами освітній простір.
Шлях до остаточної реалізації
проєктів був нелегким. Спочатку на
засіданні робочої групи ГО в 2019
році було порушено питання щодо
інклюзивної освіти. Виявилося, що
це питання – дуже актуальне. В районі проживає 185 дітей з інвалідністю та особливими потребами.
Перед батьками та дітьми виникають великі проблеми в реалізації
потреб у всіх сферах життєдіяльності (отримання освіти, культурного і фізичного розвитку, медичної
допомоги).
Написання проєктів, тендерні
процедури, ремонтно-будівельні
роботи та оснащення обладнанням – це далеко не повний перелік
того, що передувало сьогоднішній
події. Але воно того вартувало.
Це і відзначили в своїх привітальних виступах очільники району:
голова районної державної адміністрації Тетяна Новикова та голова районної ради Віктор Макогон,
акцентувавши увагу на важливості відкриття цього простору для
маленьких новоайдарців.
Святкової атмосфери заходу
додав юний співак Олександр Часніков. Право перерізати стрічку й
відкрити новий ресурсний центр
надано маленькому новоайдарцю
Максиму Соколову. А далі і на маленьких, і на дорослих чекала цікава екскурсія кімнатами освітнього
простору: кабінет логопеда, психолога, кімната для гуртових занять –
все сучасне, яскраве, комфортне та
привабливе для малечі. Санітарна
кімната також пристосована для їх
потреб.
Те, що маленьким відвідувачам
тут сподобалось, не викликає жодних сумнівів: не звертаючи уваги на
цікавість з боку дорослих, камери,
вони з величезним задоволенням
опановували новий простір та нове
приладдя.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 42

16 ЖОВТНЯ

2020 р.

5

Наприкінці вересня Східне
регіональне
представництво
Українського фонду соціальних інвестицій повідомило Новоайдарську районну раду та
КНП «Новоайдарський центр
первинної медико-санітарної
допомоги», що, відповідно
до проведеного ранжування субпроектних пропозицій
у рамках реалізації Проекту
«Сприяння розвитку соціальної
інфраструктури - поліпшення
первинної сільської медицини
(УФСІ VII)», подана субпроектна пропозиція з ремонту приміщення Штормівської сільської лікарської амбулаторії
відібрана до впровадження.
9 жовтня було підписано
меморандум про співпрацю
представниками сторін. До-

кумент власними підписами
підтвердили: від імені власника об’єкту, Новоайдарської
районної ради – В. Макогон,
від імені балансоутримувача
об’єкту, КНП «Новоайдарський
центр первинної медико-санітарної допомоги» - О. Корж,
від імені УФСІ, Директора регіонального
представництва
УФСІ - А. Бродзінський та від
імені партнера з впровадження
субпроекту, Голови Партнера
з впровадження субпроекту –
Т. Коробка.
Тож у найближчий час Штормівська сільська лікарська амбулаторія буде відремонтована
та оснащена обладнанням і зможе приймати своїх пацієнтів.

9 жовтня у приміщенні дошкільного навчального закладу
я/с «Зірочка» міста Щастя відбулося відкриття сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для
дітей з особливими потребами.
Цей проєкт був реалізований громадською організацією «Зірочка» за організаційної підтримки громадської
організації «Взаємодія-Плюс»
в межах національного проєкту
«Децентралізація» та Програми Організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови
миру за фінансової підтримки
Європейського Союзу.
На урочистому відкритті були
присутні в.о. керівника військово-цивільної адміністрації міста
Щастя Світлана Клімкова, керівниця проєкту технічної підтримки конкурсу малих грантів від

ГО «Взаємодія Плюс» Лариса
Самосьонок, адміністрація ДНЗ
я/с «Зірочка», представники
ДНЗ я/с «Івушка», представники
громадської організації «Культурна Фортеця» та Центру психологічної підтримки м. Щастя.
Завдяки цьому проєкту у ДНЗ
я/с «Зірочка» з’явилося сучасне
сенсорне середовище для покращення якості дошкільної освіти
для дітей вразливих категорій.
Крім цього, проєкт має значний
соціальний вплив на мешканців
громади.
Діти, які не навчаються у навчальних закладах, також зможуть відвідувати кімнату. Для
цього необхідно звернутися до
практичного психолога ДНЗ
я/с «Зірочка» Назарової Ольги
Дмитрівни, тел. 0954533216.
schastye-rada.gov.ua
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Нещодавно в районній газеті ми докладно розповідали про реалізацію проекту в Денежниківській сільській
лікарській амбулаторії, яким опікується ГО «Слобода»
(кер. Олена Артьомова). Наразі ділимося наступною
приємною новиною.
У межах реалізації проєкту «Контроль з надання медичних послуг у Денежниківську сільську лікарську
амбулаторію загальної практики» отримано першу
комп’ютерну техніку: інформаційний екран 65 дюймів;
принтер/сканер Canon з двома картриджами; ноутбукAsus;
кронштейн для інформаційного екрану.
Метою проєкту є організація та здійснення пацієнтського контролю надання якості медичних послуг у Денежниківську сільську лікарську амбулаторію загальної
практики сімейної медицини шляхом інформування
населення.
Проєкт реалізується ГО «Новоайдарська районна
громадська організація «Слобода» за організаційної
підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах національного проєкту «Децентралізація» та Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки
Європейського Союзу.

У межах реалізації проєкту «Контроль з надання медичних послуг у Денежниківську сільську лікарську
амбулаторію загальної практики» проводилося опитування жителів с. Денежникове, с. Маловенделівка та
с. Айдар-Миколаївка щодо якості наданих медичних послуг у Денежниківській сільській лікарській амбулаторії
загальної практики.
157 пацієнтів взяли участь в опитуванні щодо наданої
якісної медичної допомоги. Пацієнти оцінили якість медичних послуг, отриманих протягом останніх 30 днів, та
діяльність закладу охорони здоров’я в цілому. За результатами опитування та громадського моніторингу спільно з закладом охорони здоров’я було визначено кроки
для поліпшення якості медичних послуг. Узагальнена
інформація буде використана для подальшого стратегічного планування розвитку первинної медичної допомоги
в Новоайдарському районі.
Дякуємо всім, хто долучився до проходження
опитування. Ваша думка для нас дуже важлива!
Проєкт реалізується ГО «Новоайдарська районна
громадська організація «Слобода» за організаційної
підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах національного проєкту «Децентралізація» та Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки
Європейського Союзу#UNRPP#Взаємодія Плюс.
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У кожного народу є події, які не забуваються ніколи.
Ці події вічно живуть в пам’яті. Для українського народу – це час становлення України як самостійної держави,
який ознаменував нову віху в історії українців, нові події,
які змінювали життя…
…У кінці листопада 2013 року ніхто не думав,
що драматичні події Київського майдану – Революції
гідності – приведуть до початку неоголошеної російськоукраїнської війни. І знову Україна покликала своїх синів
на захист незалежності, на захист мирного життя. Бо
є така професія – захищати Батьківщину. Тривожно забилися серця матерів і дружин, бо і наші земляки влилися
в ряди захисників.
О Господи, прости во ім’я Сина
За те, що завжди в далекім краї.
Молитву найдостойнішу свою
Я починаю словом – Україна.
М. Ситник.
Жовтень 2020 року… Вулицями села Олексіївка крокує
юнак у військовій формі ЗСУ. Придивляємось: та це ж випускник нашої школи-гімназії Ігор Недайводін! Тисячі питань
рояться в голові. І член прес-центру читацького клубу «Іскра
Пам’яті» Сергій Тищенко вирішив відверто, по-дружньому
поговорити з односельчанином.
І першим питанням, звичайно, було: чому Ігор вирішив
присвятити життя військовій справі? Відповідь була чітка:
«Сучасні події в Україні. Українці вибороли незалежність, а
хтось намагається її відібрати. Не можна цього допустити».
Отримавши в Десні початкову військову підготовку, Ігор

З огляду на те, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня
2020 року, звертаємо вашу увагу на необхідність потурбуватися про дійсність свого паспорта громадянина України, адже
він є основним документом для реалізації права голосу на виборах та підставою для отримання виборчого бюлетеня особами, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до списку виборців. Прийти на вибори ви маєте право
як за паспортом громадянина України у вигляді книжечки (го-

стає бійцем десантно-штурмових військ. Саме в Десні юнак
зрозумів, що таке дисципліна. Познайомившись із Статутом,
добре усвідомив, що то є солдат, що таке побратим. До речі,
навчались разом бійці різних військових категорій. Пройшовши курс початкової підготовки, Ігор прибув до місця
постійної служби, опановувати звання десантника. І знову запитання: «А з парашутом стрибав?». Посміхаючись,
відповідає: «А як же! Стрибав з гвинтокрила. Висота 800
метрів». «Страшно?», - запитує Сергій. «Вперше – велике
хвилювання і деякий острах. А потім просто звикаєш».
Виявляється, що наші хлопці-воїни вранці і ввечері включають Гімн України, щоб подавити моральний дух ворога і
довести, що Україна була, є і буде вільною. «Нам не дозволено порушувати правила перемир’я, але хай ворог знає, що
свою Батьківщину, свою Україну ми захищали, захищаємо і
будемо захищати. Адже ми – побратими, об’єднанні дружбою, взаємодопомогою, військовою солідарністю. Військова
служба змінює погляди на життя. Починаючи з уроків «Захист України», слухаючи пояснення Романа Миколайовича Поклонського, ми розуміли, що треба кожному готувати
себе до служби в армії. І взагалі, в школі треба серйозно
ставитись до усіх предметів, щоб стати освіченою людиною.
Я особисто зрозумів, як це важливо – здобути освіту, виховувати силу волі, загартовуватись фізично. І головне – цінувати справжню дружбу і взаємодопомогу», підкреслив Ігор.
Звертаючись до Ігоря, ми щиро вітаємо його і в його
особі усіх воїнів ЗСУ з Днем захисника України! Бажаємо успіхів в справі захисту Вітчизни, відмінного здоров’я, щасливого повернення на батьківський поріг. Глибока подяка за мужність, витриманість, самопожертву!
Слава воїнам-захисникам! Слава Україні!
Прес-центр читацького клубу «Іскра Пам’яті».

ловне, щоб своєчасно була вклеєна фотокартка при досягненні
25-чи 45-річного віку), так і у вигляді сучасного документа –
ID-картки. Важлива також цілісність даних документів.
Рекомендуємо громадянам вчасно звернутися до Новоайдарського РВ УДМС України в Луганській області за
адресою: смт. Новоайдар, вул. Дружби, буд. 25, щоб у разі
необхідності замінити паспорт.
Також закликаємо вчасно отримати паспорти громадянина України, які вже оформлені і чекають видачі. Якщо хтось
з певних причин не встигне забрати свій паспорт найближчим часом – наш підрозділ буде працювати і у день виборів,
тобто 25 жовтня, щоб кожен мав змогу отримати вже готові
документи і прийти на виборчу дільницю.
Л. ЄВДОКИМОВА, начальник Новоайдарського
РВ УДМС України в Луганській області.
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ДОМИК в Айдар-Николаевке. Недалеко от магазина. Газифицирован, санузел, горячая вода, рядом река. 066-78-17-178,
099-375-78-90.
ДОМ в Новоайдаре (ул. Великий Шлях). 095-92-81-440.
ДОМ. 050-064-69-68, 050-658-42-30.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами. Ул. Коваленко. 095-15-88-617.
МОТОРОЛЛЕР «Муравей», МОТОЦИКЛ «Планета-3»,
домашний КАРТОФЕЛЬ. 099-745-71-09.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 2800 грн/т.
Безкоштовна доставка від 2 тонн. 066-305-44-64, 067-103-28-10.
КУКУРУЗУ. 050-231-08-76.
КУСТИКИ бесшипной и высокоурожайной ЕЖЕВИКИ
СОРТА ТОРН ФРИ. Цена – значительно ниже рыночной.
050-256-12-14.
СЕНО. 095-93-08-305.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 066-31-32-595.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у
(Барский машзавод). 099-36-88-604.
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КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

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

куплю

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем,
СРОЧНО двухкомнатную КВАРТИРУ. 066-051-16-47.
что продолжается подписВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
ка-2020. Стоимость подписКРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
ки составляет 30 гривень
КРС, 099-005-75-77.
за 1 месяц.
услуги
Оформить подписку можно в редакции или в
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. отделении «Укрпочты».
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.
Сделайте подарок
своим близким!
считать недействительным
ОБЛІКОВО-ПОСЛУЖНУ КАРТКУ ДО ВІЙСЬКОВОГО
КВИТКА № 610 на ім’я БОРИСОВА Євгена Миколайовича,
20.06.1984 р. н., вважати недійсною.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я БУТЕНКА Дениса Сергійовича,
20.01.1982 р. н., вважати недійсним.
ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ (замість військового квитка)
№ 3539089, видане Жовтневим РВК м. Луганська 16.06.1998 р. на ім’я
СВИРИДОВА Олексія Леонідовича, вважати недійсним.

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.
1. Планована діяльність.
Об’єктом планової діяльності є установка мобільної асфальтозмішувальної
установки по вул. Великий Шлях, буд.
2-а, смт. Новоайдар, Луганської області
з метою виробництва асфальтобетонних
сумішей для будівництва доріг.
Мобільна асфальтобетонна установка призначена для виробництва
асфальтобетону. Асфальтозмішувальна установка типу «240 SM» компанії
«Amomatic», Фінляндія, розроблена з
впровадженням нової технології щодо
екологічних параметрів та відповідає
екологічним стандартам розвинених
країн, що являються світовими лідерами, та системі міжнародних стандартів
ISO стосовно вимог використання найкращих доступних технологій, існуючих
на даний час у світі.
Необхідна виробнича потужність, достатня для звичайної роботи підприємства, складає – 110-240 тонн/добу. Час
роботи мобільної АБУ складає від 210
діб до 280 діб на рік протягом від однієї години до восьми годин на добу. Загальна кількість інертного матеріалу, що
переробляється, складає від 110 т/добу х
0,8 = 88 тонн на добу або від 18480 тонн
на рік. Розмір частинок щебню складає
– 5-10 см. Земельна ділянка, на якій розміщено мобільну АБУ, належить ТОВ
«РОСТДОРСТРОЙ» на правах оренди,
загальною площею 1,7 га.
При штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження
передбачених організаційно-технічних
та природоохоронних заходів – вплив
характеризується як екологічно допустимий. Вплив планованої діяльності на
ґрунт в звичайному режимі експлуатації
мінімальний, і може бути помітним в

разі порушення технологічних процесів.
Вплив на об’єкти природно-заповідного
фонду не здійснюватиметься, оскільки
на землях природно-заповідного фонду
та історико-культурного призначення
роботи не проводитимуться.
Вплив на рослинний і тваринний світ
характеризується як екологічно допустимий. Планована діяльність не спричиняє
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного
дотримання правил експлуатації.
2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОСТДОРСТРОЙ».
Код згідно ЄДРПОУ: 33658865.
Місцезнаходження юридичної особи: 65009, Одеська обл., місто Одеса,
вул. Генуезька, будинок 1-А.
Контактний
номер
телефону:
(048) 784-75-30.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення.
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел.
(044) 206-31-40
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна.
e-mail: OVD@mepr.gov.ua
4. Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде – дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Луганської
облдержадміністрації.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля, включа-

Колектив Михайлюківської ЗОШ І-ІІ ступенів глибоко сумує
з приводу смерті вчителя-пенсіонера ВАКУЛЕНКО Алли
Володимирівни і висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

ючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після
встановленого строку, не розглядаються.
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.
6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності.
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел.
(044) 206-31-40,
Контактна особа: директор Депар-

таменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна.
e-mail: OVD@mepr.gov.ua
7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій.
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел.
(044) 206-31-40,
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна.
e-mail: OVD@mepr.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» за адресою: Україна, Луганська область, смт Новоайдар, вулиця
Великий Шлях, буд. 2-а.
9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6
цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися
з ними.
У приміщенні Новоайдарської селищної ради Луганської області за
адресою: 93500, Луганська область,
смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1.
Контактна особа: Шопін Ігор
Вікторович,
контактний
телефон:
(06445) 9-43-56, електронна адреса:
novoaydarskarada@ukr.net.
Офіційний сайт: http://novoajdar.
selrada.org.ua
Дата, з якої громадськість може
ознайомитись
з
документами:
16.10.2020 р.
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14 октября отметила
свой 80-летний юбилей уважаемая
Пелагея Никитична ГРЕЧИШКИНА!
Возраст для женщины – это награда, ведь за плечами – лишь только отрада: дети, друзья, все коллеги и внуки, страхи и радости, шепот и звуки…
Мы пожелаем Вам в юбилей больше улыбок, глаза пусть блестят, будет побольше тепла и везенья!
Ну, и для внуков желаем терпенья!
С уважением, семьи Бурьяк,
Гончаровых, Карташова.
14 октября отметила
80-летний юбилей
любимая
мама, бабушка,
прабабушка
ГРЕЧИШКИНА
Пелагея Никитична!
Бесконечна твоя доброта, и забота не знает
усталости. Материнской
души красота неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
и ложатся морщинки упрямо. Будь здорова ты, мама, всегда,
будь ты счастлива, милая мама!
Дочери Наталья, Елизавета,
зять Владимир, внуки Александр, Дмитрий,
Татьяна, правнук Виктор.
Дорогую, любимую бабушку, прабабушку, сваху
ГРЕЧИШКИНУ Пелагею Никитичну
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Бабушка наша родная, любимая, сваха славная,
незаменимая! С днем рожденья тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем! Чтобы
ты никогда не болела, чтобы ты никогда на старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и
нежной такой! Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, сваты, правнуки, внуки.
15 октября отметил свой 80-летний юбилей
ПЛАТОНОВ Георгий Алексеевич!
Поздравляем с юбилеем, поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья, счастья, денег и любви. Выглядеть всегда отлично, чувствовать себя – на пять,
чтоб казалось неприличным Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем, и спасибо, что
Вы есть!
Коллектив СТ «Автомобилист».

Ответы на задания, опубликованные в № 41
Ключворд
Судоку

Дорогого и единственного брата
БОНДАРЬ Ивана Григорьевича поздравляем
с 80-летним юбилеем со Дня рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, чистого неба
и благополучия!
С любовью, твои сёстры
Галя, Люда, Света, Лида; Иван Иванович.
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