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Читателям «Вестника Новоайдарщины» 
сообщаем, что началась подписная кампания 
на 2021 год. Стоимость годовой подписки со-
ставляет 360 гривень, полугодовой подписки –            
200 гривень, подписки на месяц – 40 гривень.

И, конечно же, приятная новость: для «го-
довых» подписчиков на «ВН» сохраняются 

льготы – вы можете БЕСПЛАТНО подать в 
газету одно объявление, поздравление и т. д.                             
в течение 2021 года.

Оформить подписку можно в редакции или      
в отделении «Укрпочты».

Для пенсионеров - рассрочка на годовую            
подписку на два месяца.

Сделайте подарок своим близким!

Миколай народився в III столітті 
в грецькій колонії в багатій віруючій 
родині. З самого дитинства Миколай 
причастився до Бога і вирішив стати 
священником. Подорослішавши, він 
втратив батьків і роздав їх спадок 
нужденним, а також став архієпис-
копом. Він був відомий як борець з 
язичництвом, чудотворець і захис-
ник обмовлених і невинно засудже-
них. Серед чудес, створених святим 
за життя, відомо порятунок міста від 
сильного голоду, а також воскресіння 
моряка під час шторму.

Миколай прожив до глибокої ста-
рості, а його тіло після смерті ми-
роточило. Святитель Миколай вва-
жається покровителем студентів, 
моряків, мандрівників і купців. Його 
ікону часто беруть з собою в подо-
рож. Вважається, що він оберігає лю-
дей від морських стихійних лих, бур 
і штормів.

Миколая вважають захисником 
невинно засуджених і дітей, особли-
во сиріт. В Україні була традиція да-
рувати від імені святого подарунки 
малюкам з бідних сімей, яка пізніше 
поширилася на всіх дітей, а потім і на 
дорослих. Заміжні жінки також мо-
жуть попросити святого про сімейне 
благополуччя і здоров'я дітей.

Традиції
Дня Святого Миколая

Християни упевнені, що в День 
Святого Миколая відбуваються 
справжні дива. Тож у цей день люди 
зазвичай просять у Чудотворця про 
здоров`я, здійсненя мрій та щасливу 
долю.

Свята з нетерпінням чекають діти 
майже всього світу. Адже в цей день 

зранку вони знаходять у взутті, пан-
чохах або під подушкою приємні,   
зазвичай смачні подарунки.

За легендою, вночі напередодні 
свята їх підкладає дітям сам Свя-
тий Миколай. Але не всім, а лише 
слухняним і добрим. Дітлахи вірять 
у дива і намагаються добре себе 
поводити, щоб не залишится від                      
сюрпризу під подушкою.

Тож якщо хочете зробити створити 
казкову атмосферу – тихенько покла-
діть маленькі подаруночки не лише 
дітям, а й усім своїм рідним.

Що не можна робити

Одним з головних заборон на День 
Святого Миколая є лихослів'я. Вва-
жається, що в це свято категорично 
не можна сваритися і сперечатися. 
Особливо, ображати і завдавати болю 
близьким людям.

Крім того, на Святого Миколая 

варто відмовитися від домашніх тур-
бот. Святий Миколай не любить без-
ладу: не можна, щоб у домі в свято 
були безлад і бруд.

Також не варто брати в руки гол-
ку або ножиці. Вишивати і різати          
заборонено.

У свято Святого Миколая катего-
рично заборонено щось робити для 
власної вигоди. У цей день егоїзму  
не повинно бути місця.

Прикмети дня
- у цей день не можна лаятися – 

інакше є ризик втратити своє щастя;
- а День Святого Миколая потріб-

но повернути всі борги, допомогти 
нужденним і попросити пробачення 
у всіх, кого образили.

Якщо в цей день погода буде 
сонячною – травень виявиться те-
плим. А якщо побачиш на деревах 
іній – то варто чекати хорошого                            
врожаю пшениці.

 
День Святого Миколая – улюблене свято українських дітей, а також багатьох дорослих. Цей день присвячений 

одному з найбільш шанованих в християнстві святих. 

Дорогі наші читачі!

Щиро вітаємо вас з днем Святого Миколая! Це свято любові і душевної теплоти! 
У цей день навіть дорослі починають вірити в дива, а діти з нетерпінням чекають 
ранку, щоб зазирнути під подушку або чарівний чобіток, адже так приємно знайти              
в ньому подарунки. 

Тож бажаємо вам вранці прокинутися з чудовим настроєм і світлим очікуванням, 
з щирими почуттями і передчуттям щастя. Бажаємо, щоб день пройшов красиво і 
цікаво, а вечір подарував затишну атмосферу родинного свята та добру радість.

Нехай це свято наповнить ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а ваше        
життя буде яскравим! Зі святом вас!

З повагою та найкращими побажаннями –
ваш колектив редакції «Вісник Новоайдарщини».
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Головне управління Пенсійного 
фонду України в Луганській області 
звертає увагу роботодавців Новоай-
дарського району на важливість офі-
ційного працевлаштування найманих 
працівників. Нелегальний обіг робочої 
сили веде до порушення прав людини, 
втрати працівником соціальних гаран-
тій, страхового стажу і для соціальних 
виплат, і надалі – в разі захворювання                                                  
чи виходу на пенсію.

Для того, щоб працювати у право-
вому полі,  під час оформлення нового 
працівника на роботу роботодавцю                     
необхідно: 

- укласти трудовий договір у               
письмовій формі; 

- оформити наказ щодо прийняття 
працівника на роботу; 

- подати до територіальних орга-
нів Державної податкової служби по-
відомлення про прийняття працівника               
на роботу;

- зробити запис у трудовій книжці;
- проводити нарахування заробіт-

ної плати, обчислювати і сплачувати 
єдиний соціальний внесок за ставкою 
22 % до 20 числа місяця, наступного                                    
за звітним періодом.

Кожен повинен розуміти, що легальна 
заробітна плата та зайнятість - це соці-
альний обов'язок кожного роботодавця 
перед своїм працівником, що веде до 
формування громадянської свідомо-
сті. А Пенсійний фонд, у свою чергу, 
буде забезпечено стабільними надхо-
дженнями для повного та своєчасного                           
фінансування пенсійних виплат. 

О. ЗОСІМЕНКО, начальник відділу 
забезпечення наповнення бюджету № 4 

ГУ ПФУ в Луганській області.

Щорічно з настанням холодів зростає 
ймовірність виникнення пожеж. В опа-
лювальний період люди починають ін-
тенсивніше обігрівати житлові будинки 
та господарські приміщення, не дотри-
муючись елементарних правил пожеж-
ної безпеки. Переважна кількість пожеж 
виникає з причин порушення правил по-
жежної безпеки при використанні та мон-
тажу пічного опалення. Найгірше те, що 
в цих пожежах гинуть люди.

В зв’язку з цим Новоайдарський ра-
йонний відділ Головного управління 
ДСНС у Луганській області ще раз нага-
дує про необхідність дотримання елемен-
тарних правил  пожежної безпеки!

Шановні громадяни!

Постійно слідкуйте за станом опа-
лювальних печей та димарів, своєчас-
но їх ремонтуйте! Будьте обережні 
при палінні та використанні відкрито-
го вогню на горищі, в підвалах, сараях                            
та інших підсобних приміщеннях!

У разі користування пічним                
опаленням:

- перед початком, а також протя-
гом усього опалювального сезону слід 
очищати димоходи та печі від сажі, 
щоб не сталось її займання. Очищен-
ня від сажі та різноманітного бруду не-
обхідно провадити для опалювальних 
печей періодичної дії на твердому та 
рідкому паливі - не рідше одного разу                                                          
на три місяці;

- біля кожної печі перед топковим 
отвором на горючій підлозі слід приби-
ти металевий лист розміром не менше        
0,5 х 0,7 м;

- усі димові труби та стіни на гори-
щі, через які прокладено димові канали,     
мають бути заштукатурені й побілені;

- золу й шлак, що їх видаляють із 

топки, необхідно заливати водою та 
виносити в спеціально відведені міс-
ця. Не дозволяється висипати золу й                                 
шлак поблизу будівель.

Під час використання пічного         
опалення не допускається:

- залишати печі, які топляться, без 
нагляду або доручати нагляд за ними           
малолітнім дітям;

- користуватися печами, які мають   
тріщини;

- розміщувати паливо, інші горючі 
речовини та матеріали безпосередньо       
перед топковим отвором;

- зберігати не загашені вуглини та 
попіл у металевому посуді, встановле-
ному на дерев’яній підлозі або горючій          
підставці;

- сушити й складати на печах 
одяг, дрова, інші горючі предмети                                            
та матеріали;

- застосовувати для розпалювання    
печей легкозаймисті та горючі рідини;

- використовувати для топлення дрова, 
довжина яких перевищує розміри топки;

- здійснювати топлення печей із         
відкритими дверцятами топки;

- закріплювати на димових трубах ан-
тени телевізорів, радіоприймачів тощо;

- зберігати у приміщенні запас палива, 
який перевищує добову потребу.

Запам’ятайте! Слід постійно пі-
клуватися про належний стан проти-
пожежного захисту своїх помешкань 
та вміти кожному перегороджува-
ти шлях розлюченому полум’ю. Лише 
спільними зусиллями ми зможемо                             
відвернути біду!

Якщо сталася пожежа, телефонуй-
те за номером 101.

Новоайдарський РВГУ ДСНС 
України у Луганській області.

 

Рішеннями Новоайдарського рай-
онного суду Луганської області задо-
волені два позови Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури про розірвання 
договорів оренди та повернення у роз-
порядження держави та органу міс-
цевого самоврядування земельних 
ділянок сільськогосподарського при-
значення площею 1,4 га вартістю 127 
тис. грн.  та 12,3 га вартістю більш ніж                                                                            
1 млн. грн.   

Встановлено, що розпорядниками зе-
мельних ділянок впродовж 2015 та 2019 
років передано у користування оренда-
рям земельні ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби. Водночас у порушен-
ня умов договорів та вимог земельного 
законодавства земля використовувалась 
орендарями для ведення товарного сіль-
госпвиробництва, тобто не за цільовим 
призначенням.

Зазначені рішення суду викона-

ні в повному обсязі, земельна ділянка 
площею 1,4 га повернута у розпоря-
дження Штормівської сільської ради 
Новоайдарського району, земельна ді-
лянка площею 12,3 га. повернута у 
розпорядження держави в особі ГУ                                                               
Держгеокадастру у Луганській області.

В. МАХОРТОВА, прокурор
Новоайдарського відділу

Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури.

 
 
 

З 19 грудня 2020 року по всій 
території України будуть діяти нові       
обмеження. 

Зокрема, нові обмеження                              
забороняють:

- проведення в закладах освіти масо-
вих заходів (вистав, свят, концертів) за 
участі дітей з більш ніж однієї групи/
класу та за присутності відвідувачів;

- проведення в розважальних за-
кладах та закладах громадського хар-
чування святкових заходів, бенкетів,   
майстер-класів, публічних подій;

- приймання відвідувачів у музеях, 
на виставках, в галереях тощо, якщо 
в залах присутні більше однієї особи           
на 10 кв. метрів;

- робота закладів громадського 
харчування з 23:00 до 7:00 (крім до-
ставки та замовлень на винос). Про-
ведення розрахункових операцій 
припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 
на 01.01 робота ресторанів та кафе буде                                    
дозволена до 01:00;

- релігійні заходи: в приміщенні за 
умови присутності більше однієї особи 
на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі 
за умови недотримання дистанції                 
1,5 метра між присутніми.

Обмеження, які продовжують   

працювати без змін (забороняється):
- перебування в громадському 

транспорті та громадських місцях 
без вдягнутої маски, а також перебу-
вання на вулиці без документів, що     
посвідчують особу;

- самовільне залишення місця ізоляції 
чи обсервації.

- проведення масових культурних (в 
т. ч. концертів), спортивних, соціальних, 
рекламних та інших заходів, в яких бере 
участь більше 20 осіб та недотрима-
на дистанція у 1,5 м між учасниками 
(виключення: офіційні та професійні 
спортивні заходи без глядачів, іспити 
для нотаріату та заходи, необхідні для 
забезпечення роботи органів влади);

- робота кінотеатрів та закладів куль-
тури із наповненістю понад 50 % місць 
одного залу;

- перевезення в пасажирському 
транспорті більше пасажирів, ніж 
кількість сидячих місць (крім метро);

- проведення дискотек, робота 
нічних клубів та закладів громадського            
харчування з організацією дозвілля;

- розміщення в закладах харчуван-
ня більше  4 повнолітніх осіб за одним 
столом та коли відстань між столами   
менш ніж 2 метри;

- робота суб'єктів господарювання, 
в яких працівники не забезпечені ма-
сками, не нанесено маркування щодо 
дистанції між клієнтами в 1,5 ме-
три, а відвідувачі не мають правиль-
но вдягнутих засобів індивідуального                         
захисту;

- перетин кордону іноземцям без на-
явного поліса страхування (з окремими 
виключеннями);

- діяльність закладів з розміщення 
(крім готелів, реабілітаційних центрів 
для людей з інвалідністю, санаторно-
курортних закладів);

- відвідування закладів освіти гру-
пами більше 20 осіб, крім закладів 
дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та спеціалізованої 
мистецької освіти;

- відвідування закладів освіти у разі, 
коли на самоізоляції перебуває більш 
ніж 50 % учнів та персоналу закладу 
освіти;

- проведення планових заходів з 
госпіталізації (крім паліативної допомо-
ги, допомоги породіллям, новонародже-
ним, допомоги при пологах, лікуванні 
онкохворих, високоспеціалізована 
(третинна) меддопомога та інша 
невідкладна меддопомога);

- робота спортивних залів та 
фітнес-центрів, якщо в них перебуває 
більше однієї особи на 20 квадратних            
метрів;

- відвідування пунктів (місць) тим-
часового тримання осіб, пунктів тим-
часового перебування іноземців та 
осіб без громадянства, а також пунктів 
розміщення біженців;

- перетин КПВВ на тимчасово 
окуповані території ОРДЛО та Криму 
іноземцями без наявного поліса страху-
вання (з окремими виключеннями);

- відвідування сторонніми особа-
ми закладів соцзахисту, в яких пере-
бувають окремі категорії громадян 
(люди похилого віку, ветерани війни, 
особи з інвалідністю, психічними                               
порушеннями та інше).

kmu.gov.ua
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11 грудня продовжилась робота     
першої сесії районної ради.

На сесії був присутній  голова об-
ласної ВЦА Сергій Гайдай. Він при-
вітав депутатів з обранням та розпо-
вів про результати роботи обласної 
влади за 2020 рік. Крім того, очіль-
ник області висловив сподівання на 
плідну співпрацю у подальшому всіх                                                   
гілок влади.   

Порядок денний залишився незмін-
ним – обрання керівництва районної 
ради.

 За підсумками голосування голо-
вою Новоайдарської районної ради об-
рано Олену Олександрівну Коробку, її          
заступником – Галину Іванівну Лінник.

Наступним питанням було обрання 
голів постійних комісій. 

Постійна комісія  з соціальної  та  
гуманітарної політики:

Зражаєва Тетяна Василівна -  голова 

постійної комісії
1. Перова Валентина Іванівна 
2. Кононова Ангеліна Альбертівна
3. Новикова Тетяна Володимирівна
4. Гречишкін Дмитро Анатолійович
5. Антипова Алла Анатоліївна
6. Літовченко Андрій Миколайович
7. Сабєльнікова Світлана Василівна
8. Кравцов Борис Олександрович
Постійна комісія з питань бю-

джету і фінансів, економічного та             
соціального розвитку:

Сухомлин Олександр Анатолійович - 
голова постійної комісії

1. Дідоха Зіновій Георгійович 
2. Зражаєв Сергій Семенович
3. Бурцев Володимир Олексійович
4. Бурим Микола Іванович
5. Жегуліна Тетяна Михайлівна
6. Помазан Михайло Олександрович 
7. Свирида Лілія Василівна
8. Ткаченко Сергій Вікторович

Постійна комісія з питань місце-
вого самоврядування, законності, рег-
ламенту, депутатської діяльності       
та антикорупційної політики:

 Подольський Володимир Володими-
рович – голова постійної комісії

1. Кошман Андрій Вікторович
2. Літовченко Ніна Вікторівна
3. Духан Артем Миколайович
4. Бойко Анатолій Миколайович
5. Цвігун Юлія Вікторівна
6. Вовк Юрій Валентинович
7. Селіхов Олександр Вікторович
8. Поклонський Роман Миколайович

Постійна комісія з питань ко-
мунальної власності та агро-                         
промислового розвитку:

Калмиков Сергій Олександрович - 
голова постійної комісії

1. Перов Олександр Вікторович 
2. Тищенко Наталія Олександрівна
3. Ємцев Дмитро Геннадійович
4. Нескромний Сергій Миколайович
5. Подройко Світлана Іванівна
6. Курячий Олексій Іванович 
7. Меркуленко-Мосяж Яна Анатолі-

ївна
8. Черепахін Сергій Іванович

На сесію прибуло 23 депутата. Секре-
тарем засідання обрано Олександра Бо-
чарова. На порядок денний затверджено             
9 питань.

Депутати підтримали початок реорга-
нізації сільських рад як юридичних осіб 
шляхом приєднання до Новоайдарської се-
лищної ради. Також проголосували за ство-
рення централізованої бухгалтерії відді-                                                                                         
лу освіти (зі штатом 14 працівників) і 
відділу культури, молоді та спорту (штат 
– 5 осіб) Новоайдарської селищної ради. 

За результатами голосування по Рег-
ламенту роботи Новоайдарської се-

лищної ради VIII скликання рішення 
не було прийнято, тому в роботі сесії 
проголошено перерву до 16 грудня для                                                                        
доопрацювання документу. Після пе-
рерви, 16 грудня депутати затвердили                 
Регламент.

Затверджено персональний склад по-
стійних комісій Новоайдарської селищної 
ради.

Наступна, третя сесія, відбудеться        
22 грудня.

Постійна комісія з питань земельних 
відносин, охорони природи, будівництва, 
ЖКГ та комунальної власності:

Зеленський Борис Михайлович -           
голова,

Воронкіна Валентина Миколаївна,
Краснопольська Аліна Сергіївна, 
Лазарев Євген Олександрович, 
Труняков Сергій Михайлович.
Постійна комісія з питань охоро-

ни здоров’я та соціального захисту             
населення:

Корж Ольга Леонідівна – голова,
Артьомова Олена Василівна,
Звєрєв Герман Рідович,
Колосов Сергій Олександрович,
Косов Олександр Іванович.
Постійна комісія з питань за-

конності, депутатської діяльності,                   
регламенту та етики:

Бочаров Олександр Михайлович –      
голова,

Беспятова Юлія Іванівна,

Говтян Валентина Володимирівна,
Духан Юлія Володимирівна, 
Сосенко Інна Іванівна.
Постійна комісія з питань плануван-

ня, фінансів, бюджету та соціально- 
економічного розвитку:

Павлова Олена Володимирівна -            
голова,

Звєрєв Герман Германович,
Ліннік Віталій Володимирович, 
Прасол Оксана Анатоліївна,
Якимчук Василь Іванович.
Постійна комісія з питань освіти, 

культури, молоді:
Кішкінова Ольга Михайлівна - голова,
Байова Людмила Вікторівна,  
Гончарова Надія Іванівна, 
Дегтярьов Віктор Іванович, 
Коробка Олена Вікторівна,
Чурсіна Олена Семенівна.

Коробка Олена 
Олександрівна

Місце народження – село Кумачо-
ве Старобешівського району Донецької 
області. У 1992 р. закінчила Лугансь-
кий сільськогосподарський інститут 
за спеціальністю «вчений агроном»; а                                                                          
у 1993 р. отримала диплом бухгалтера. У 
2006 році закінчила СНУ ім. В. Даля та 
отримала звання магістра державної 
служби. У 2001-2017 рр. - начальник 
Управління ПФУ в Новоайдарському 
районі. З 2017 по 2019 рік - перший за-
ступник начальника Старобільського об’-  
єднаного управління Пенсійного фонду 
України Луганської області. У 2020 році 
– заступник голови Новоайдарської РДА.

Лінник Галина Іванівна

Місце народження – село Весе-
ла Тарасівка Лутугинського району 
Луганської області.

Освіта вища: закінчила Луганський 
державний педагогічний університет 
імені       Т. Г. Шевченка.

Трудову діяльність розпочала в місті 
Луганськ, вчителем початкових класів 
експериментальної школи-гімназії.

В 1997-2015 роках працювала секрета-
рем Співаківської сільської ради.

У 2015-2020 рр. очолювала Співаківську 
сільську раду.

Одружена. Має двох дітей.
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Хочемо розповісти про Новоайдарську 
громадську благодійну організацію «Мара-
фон милосердя», яка була заснована в 2004 
році. Натепер вона об’єднує 520 мешканців 
району.

Головною метою організації є вирішення 
конкретних, дієвих питань, які стосуються 
надання матеріальної допомоги найвразли-
вішим верствам населення району, а також 
бюджетним установам, підприємствам та 
організаціям усіх форм власності. За остан-
ні 2 роки за рахунок пожертвувань членів 
організації та мешканців громади нада-
но матеріальну допомогу в сумі близько                            
70 тис грн.

В 2019 році організацією за рахунок 
грантових коштів реалізовано 2 проєкти. А 
в 2020 році – проєкт «Організація процесу 
надання соціальних послуг мешканцям Но-
воайдарської громади з групи ризику (оди-
ноке населення віку 60+) під час каранти-
ну COVID-19 через територіальний центр 
соціального обслуговування (надання                                                        
соціальних послуг).

Бажання допомогти особам 60+, які 
повинні були перебувати на самоізоляції, 
підштовхнуло активно шукати міжнарод-
ного партнера та партнерів серед надавачів         
соціальних послуг, місцевої влади.

Проєкт став можливим до реалізації зав-
дяки підтримці декількох агентств ООН 
в рамках програми ООН з відновлення 
та розбудови миру при співфінансуванні                       
з районного бюджету.

Проєкт не міг би бути реалізованим без 
підтримки Новоайдарського терцентру.

Результати реалізації проєкту не змуси-
ли на себе довго чекати. Наразі, надавачі 
соціальних послуг Новоайдарського рай-

ону отримали в користування велосипеди, 
пральні та швацьку машинки, ножиці та 
праску, тонометри, а також бактерицидні 
опромінювачі для стаціонарного викори-
стання, які є актуальними в умовах корона-
вірусної інфекції. Всі ці придбання значно 
допомагають в роботі, в першу чергу, со-
ціальним робітникам, швачці, машиністу 
із прання та ремонту спецодягу, сестрі ме-
дичній, а як наслідок підвищення якості 
надання соціальних послуг – задоволені 
клієнти, а це в основній своїй масі одинокі 
літні люди та особи з інвалідністю. Завдяки 
реалізації проєкту 21 соціальний робітник 
терцентру, що надають соціальні послуги 
одиноким літнім людям на дому в сільській 
місцевості, значно менше витрачають часу 
на подолання шляху до місця проживання 
підопічних. Це цілком полегшило фізичне 
навантаження на соціальних робітників, бо 
основним завданням роботи є придбання та 
доставка продуктів харчування та іншого. 
Необхідно відмітити, що жоден підопічний 
не захворів на COVID-19.

Пряму вигоду від реалізації проєкту от-
римали 1460 осіб. Вже зараз завдяки реа-
лізації проєкту відчувається підвищення 
рівня соціально-побутових послуг, бо за-
куплене обладнання напряму впливає на 
витрачений час при наданні послуг, а це 
призводить до охоплення більшої кількості 
потребуючих. Соціальні працівники жар-
тують, що вони тепер - як із мультику про 
Простоквашино, вдвічі добріші через те, 
що у них тепер є велосипеди.

Новоайдарську районну ГО «Фенікс» 
незмінно очолює з 2011 року Коробка            
Анатолій Миколайович.

Місією організації є задоволення та за-

хист своїх законних соціальних, творчих, 
вікових, національно-культурних, спор-
тивних та інших спільних інтересів; впро-
вадження освітньої і наукової діяльності, 
спрямованої на ствердження та популяри-
зацію ідей демократії та громадянського су-
спільства, плюралізму та дотримання прав 
та свобод людини і громадянина. 

За останні 3 роки ГО «Фенікс» реалізова-
но декілька проєктів: «Придбання ранцевих 
вогнегасників для п'яти громад Новоайдар-
ського району (Штормове, Денежникове, 
Бахмутівка, Муратове, Гречишкіне)» за 
фінансової підтримки міжнародних парт-
нерів (Європейського Союзу) на суму 49,4 
тис. грн, «Створення безпечного простору 
для 200 учнів навчальних закладів шля-
хом облаштування шкільних автобусних 
зупинок в смт Новоайдар» за фінансової 
підтримки урядів Данії, Швеції, Швейцар-
ської конфедерації в межах Програми ООН 
з відновлення та розбудови миру загальною 
вартістю 252,8 тис. грн. Міжнародними 
партнерами на реалізацію проєкту виді-
лено 208,2 тис. грн. Партнером виступила 
Новоайдарька селищна рада, яка на спів-
фінансування цього проєкту направила                                                               
44,6 тис. грн.

Голова організації уже декілька ро-
ків є незмінним членом робочої групи з 
громадської безпеки та соціальної згур-
тованості, ґендерної рівності Новоайдар-
ської громади. Тож не випадково в по-
точному році продовжив свою діяльність                                                                                       
в безпековому напрямку. 

На двох засіданнях робочих груп ГБСЗ 
начальником поліції та членами робочої 
групи підіймались питання щодо недо-
статньої кількості камер спостережен-
ня в місцях скупчення людей по селищу                  
Новоайдар. 

Тож, НРГО «Фенікс» вирішили напи-
сати проєкт, спрямований на створення 

безпечного середовища в селищі Новоай-
дар шляхом проведення навчальних захо-
дів поліції з дітьми, встановлення 5 камер 
відеонагляду та придбання програмного 
забезпечення для запобігання та розкрит-
тя порушень, злочинів в місцях масового 
перебування дітей. Партнерами проєкту 
погодились бути Новоайдарська селищна 
рада, відділ освіти райдержадміністрації та                                                  
Новоайдарський відділ поліції. 

В рамках конкурсу по громадській без-
пеці, який адміністрував ресурсний центр 
«ГУРТ», урядом Королівства Нідерлан-
дів була підтримана заявка НРГО «Фе-
нікс». Сума коштів міжнародних партне-
рів для реалізації даного проєкту склала             
378,217 тис грн.

В той час, коли проводились роботи, 
працівники ювенальної превенції були заді-
яні в проведенні заходів в дитячих навчаль-
них закладах «Суржанський» та «Сонечко» 
та в ОНЗ «Новоайдарська школа – гімна-
зія» щодо знання дітьми правил дорожньо-
го руху та поводження ними на вулицях         
селища.

З’явилась відеоаналітика з камер спосте-
реження в Новоайдарському відділі поліції. 

«Все відмінно працює. Дякуємо громад-
ськості на чолі з його керівником (Коробці 
А.М.) за реалізацію проєкту», - говорить 
заступник начальника поліції Олександр 
Петров. «Але будемо ще звертатись до ак-
тивних громадян з проханням закупівлі 
обладнання для вимірювання швидкості 
автомобілів, які рухаються по вулицям се-
лища, для створення безпечного середови-
ща. Дане питання стало нагальним після 
того, як відремонтували дорожнє покриття 
в межах населеного пункту. Також хочеться 
подякувати Програмі ООН з відновлення та 
розбудови миру, яка підтримує 
безпекові проєкти за фінансо-
вої підтримки партнерів».

Директор Безгиновского клуба Лари-
са Гузева и участники художественной 
самодеятельности подготовили неболь-
шую, но содержательную литературную 
композицию, в которой были озвучены и 
главные вехи жизни поэта, и его творче-
ские искания, а также строки из писем, 
написанные им своим родным и друзьям.

Главными на сцене были самодеятель-
ные артистки Любовь Руденко, Лидия 
Скоробагатько, Галина Сошина, Ирина 
Овчаренко и племянница поэта Галина 
Волкова. В каждое свое выступление 

они вкладывали частичку души. Вот по-
этому их номера нашли живой отклик у 
всех присутствующих на мероприятии.

На встрече прозвучали любимые 
песни поэта, его стихи и неизвестные 
страницы истории села Безгиново, ко-
торыми поделились с присутствующими 
краевед, член президиума Счастьенского 
литературного объединения «Лира» Ан-
дрей Подройко, председатель районного 
литературного объединения им. Ива-
на Приблудного Владимир Мартынов, 
директор Новоайдарского музея, член 

литературного объединения им. Ивана 
Приблудного Анна Божкова.

Одна из самых старших участниц 
вечера Надежда Абрамовна Скоро-
багатько порадовала присутствую-
щих баснями своего брата, еще одно-
го талантливого безгиновского поэта                                               
Николая Руденко.

Я смотрел и слушал с большим инте-
ресом и вниманием. Вдруг подумалось: 
несмотря ни на что, души наши продо-
лжают стремиться к прекрасному и веч-
ному, к миру настоящей поэзии. В зале 
лица присутствующих были скрыты под 
защитными масками, но сияющие глаза 
и громкие аплодисменты не позволя-
ли даже на какой-то миг засомневаться 
в том, что встреча эта принесла людям 
много радости.

К сведению любителей литератур-
ного слова: как только будут смягчены 
условия карантина, Новоайдарское 
литературное объединение им. Ивана 
Приблудного вновь начнет свою работу. 
Свои литературные произведения можно 
будет высылать на мою почту, а также 
передать в районный музей.

В. МАРТЫНОВ.

14 декабря мы отмечаем 115-ю годовщину со Дня рождения поэта Ивана 
Приблудного (Якова Петровича Овчаренко), который родился на берегах реки 
Айдар в селе Безгиново.

Этому событию была посвящена литературная встреча членов Новоайдар-
ского литературного объединения им. Ивана Приблудного. Она состоялась на 
родине поэта в селе Безгиново. Как говорят в таких случаях – мероприятие 
прошло в теплой творческой атмосфере.
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«Первый раз новогоднюю поделку 
я сделала дочери на конкурс (она уча-
ствовала в «Мисс Снегурочка»), - рас-
сказывает мастерица. - А потом захоте-
лось попробовать чего-то нового… Вот 
так и сделала первую ёлочку. Родным 
очень понравился результат моего тру-
да, эта елочка заняла почетное место               
в праздничном убранстве дома.

Затем были ещё ёлочки. Я старалась 
каждую сделать такой, чтоб она действи-

тельно дарила праздничное настроение и 
создавала соответствующую атмосферу. 

А потом мне пришла в голову идея 
создавать рождественские веночки. Ни 
для кого не секрет, что они тоже – не-
отъемлемые символы и атрибуты ново-
годнего декора во многих домах, многих 
семьях. Попробовала сплести веночек и 
я. Это оказалось таким захватывающим 
делом, что я пробовала еще и еще. После 
этого на дверях у многих  моих друзей и 
родных появились вот такие вот рожде-
ственские веночки, которые, я верю, при-
носят им удачу и дарят положительные 
эмоции.

Но на этом я, конечно, не останови-
лась. Стало очень интересно попробо-
вать самой сделать новогоднюю елоч-
ную игрушку. Подобрала материал – и 
за дело. Шажочек за шажочком, и я уже 
могла радоваться первым результатам. 
У меня получилось! Так что в основ-
ном нашу домашнюю елочку украшают 
игрушки, шарики, изготовленные моими 
руками.

Каждая работа по-своему индиви-
дуальная по сложности. Чтобы было 
«празднично-нарядно», использую в ос-                                                                               
новном новогоднюю атрибутику: 
дождик, бусы, маленькие новогод-
ние игрушки. Все они объединяются                                          
в единую композицию.

Для игрушек (шаров) покупаю заго-
товку из пенопласта и уже отделываю 
её атласной лентой или глитерным              
фоамираном. 

Вдохновляют меня на эти занятия мои 
дети и муж, очень поддерживает меня 
мой младший брат (всё время удивляет-
ся, откуда у меня столько идей в голо-
ве и как я все это делаю). А ещё делаю 
это  в память о сыне. Он всегда с таким 
восторгом встречал мои творения. Так           
меня поддерживал!

В рукоделии я часто нахожу себя. Я 
стараюсь чем-то заниматься, отвлекать 
себя, загружаю себя работой, своими 
увлечениями, отгнояю грустные мысли. 
Хотя, если честно, порой бывает очень 
тяжело. Но я стараюсь со всем справ-
ляться. И быть собой. А без рукоделия 
я - не я».

На вопрос, чего ожидаете от Нового 
года, мастерица честно отвечает: «От 
Нового года ничего особенного осо-
бо не жду. Просто хочу, чтобы все мои 
родные, друзья, знакомые были живы и 
счастливы. Хочу чтобы каждый челове-
чек радовался каждому своему новому 
достижению, как радуюсь этому я. Хочу, 
чтобы в наше непростое время люди 
находили позитив и были добрее друг 
к другу. Это так важно – нести добро. 
Я уверена: чем больше добра отдашь, 
тем больше к тебе вернется. Я очень 
хочу, чтобы был мир за окном, в семье                 
и в душе.

Собственно говоря, моя жизненная 
позиция -  всем желаю добра, и детей 
всегда так учу».

…В комнате мастерицы загорает-
ся свет. Она садится за свое привыч-

ное место. Вокруг – настоящее сокро-
вище – дождик, ленточки, иголочки, 
веточки, фетр и т. д. Скоро все это 
превратится в очередной шедевр – но-
вогоднее украшение, которое обяза-
тельно принесет хорошее настроение, 
добрые вести и настоящее чудо. Ведь 
каждое изделие талантливая женщина 
делает, вкладывая частичку себя. Иначе 
она просто не умеет. Так что все ее ра-
боты заряжены позитивом и призваны                                                 
нести добро.

И нашей талантливой мастерице мы 
пожелаем в Новом году добра, испо-
лнения желаний, искренних друзей                     
и побольше счастливых улыбок!

М. ТИХОНОВА.

Предновогоднее время – для каждого из нас особенно яркое и волшебное. Все мы готовимся к празднику и ждем новогоднего чуда. А некоторые наши                                         
мастерицы готовы создавать новогодние чудеса своими руками. Им и их неповторимым сказочным изделиям мы и посвящаем нашу предпраздничную страничку.

Талантливая жительница села Штормово Ольга Полянская имеет массу интересных увлечений. Она делает ми-
лые украшения-заколочки, создает ростовые цветы. А еще есть у нее празднично-чудесное хобби по изготовлению                 
разнообразных новогодних украшений: елочек, рождественских веночков, елочных украшений и т. д.

День прав людини, який 
міжнародна спільнота від-
значає 10 грудня, став також 
днем підведення підсумків 

Всеукраїнської кампанії «16 днів про-
ти насильства...». Тема доволі непро-
ста, із застарілими упередженнями та, 
як і раніше, неготовністю суспільства 
до відвертої розмови. І все ж, кри-
га замовчування існуючих проблем                                                   
почала танути.  

Так 10 грудня у Щастинському Па-
лаці культури відбулася зустріч поліції 
з вразливими верствами населення на 
тему «Насилля у сім’ї. Що робити та 
куди звертатися». Захід було організо-
вано громадською організацією «Куль-
турна фортеця» в межах проєкту «Твоє 
безпечне місто. Будь у безпеці», який 
впроваджується у співробітництві із 
Програмою ООН UNDP Ukraine/ПРО-
ОН в Україні із відновлення і розбу-
дови миру за фінансової підтримки                 
Європейського Союзу. 

Протягом останніх двох років Ща-
стинські громадські організації досягли 
значних успіхів у впровадженні компо-
ненту діяльності ПРООН «Взаємодія 
поліції та громади на засадах партнер-
ства». Цей напрямок діяльності ПРООН 
та громадських організацій спрямова-
ний на створення умов для активізації 
співпраці громади з поліцією, реаліза-
ції концепції безпечного міста, у тому 
числі безпечних умов для пішоходів та 
водіїв. Керівник проєкту «Твоє безпечне 
місто. Будь у безпеці» Галина Калініна 
розповіла присутнім про основні етапи 
проєкту, який розпочинався більш як 
інфраструктурний, а за підсумками – 
найважливішим компонентом проєкту 
виявилися заходи. 

Малеча щастинських дитячих са-
дочків із радістю зустрічала громад-
ських активісток «Культурної фортеці». 
«Правилам дорожнього руху можливо 

навчатися ще в дитячому віці, в ігро-
вому та цікавому для дітей форматі», 
- стверджує Марина Данілюк, яка до-
клала чимало зусиль для того, щоб діти 
дійсно засвоїли уроки ПДР. 4  зустрічі 
поліції з дітьми на дитячому майдан-
чику ПДР у садочках, 4 майстер-класи 
на тему: "Правила дорожнього руху 
для велосипедистів" та 4 майстеркласи  
на тему: "Безпека на дорозі" у школах 
міста, 3  квеста для молоді з поліцією 
«Азбука дорожнього руху» та зустрі-
чі поліції з   вразливими  категоріями 
населення. За простим переліком захо-
дів стоїть кропітка та злагоджена ро-
бота громадської організації, ПРООН 
в Україні із відновлення і розбудови 
миру, поліції, вихователів та вчителів. 
Це дійсно та мета, до якої прагнули – 
згуртованість громади, посилення її                                                         
людського потенціалу.

Відтепер у шкільних класах та ди-
тячих садочках зостануться не тільки 

яскраві спогади у вигляді малюнків про 
пішоходів, велосипедистів, дорожніх 
знаків, а й адаптовані навчальні матеріа-
ли – книжки, листівки "Безпечне місто - 
Правила поведінки для тебе" та облаш-
товані майданчики ПДР. Вглядаючись 
у щасливі обличчя дітей на фотографі-
ях, зроблених під час проєкту, ловиш 
себе на думці, що хлопчисько-поліцей-
ський, який вправно керує на перехресті  
іграшковим транспортом, обов’язково 
стане в майбутньому якщо не справж-
нім поліцейським або водієм, то законо-
слухняним громадянином. Діти навча-
ються, а дорослі допомагають увійти їм 
у доросле життя обізнаними, з навичка-
ми лідерства та колективного прийняття 
рішень. Саме ці риси особистості вихо-
вуються у процесі рольових ігор – на 
майданчиках ПДР, квестах, вікторинах, 
спорах та дебатах.  

Чим ще запам’ятається мешканцям 
міста Щастя проєкт «Твоє безпечне мі-

сто. Будь у безпеці»? Звісно, оновленою 
дорожньою інфраструктурою, це -  до-
рожні знаки, лежачі поліцейські, роз-
міточна машина. А також залученням 
літніх людей до спілкування з поліцей-
ськими на теми шахрайства, боротьби 
із злочинністю, насилля у сім’ї, попе-
редження злочинності у місті. «Кра-
ще запобігати злочинові, чим потім 
шукати злочинця», - стверджує діль-
ничний інспектор Валентин Самков. 
Відверті спілкування мешканців з по-
ліціантами додають довіри та бажання                                               
ще проводити такі зустрічі.

Проєкт «Твоє безпечне місто. Будь у 
безпеці» закінчується, хочеться сказати 
слова подяки громадській організації 
«Культурна фортеця» та побажати натх-
нення, наснаги та успіхів у подальших 
проєктах. 

Метою проєкту є активізація взаємо-
дії населення міста, а особливо молодо-
го покоління та дітей молодшого віку з 
владою, зокрема з поліцією, для ство-
рення безпечних для життя умов у мі-
сті, що знаходиться в умовах збройного 
конфлікту на Сході України. Програму 
ООН із відновлення та розбудови миру 
реалізують чотири агентства ООН: 
Програма розвитку ООН (ПРООН), 
Структура ООН з питань ґендерної рів-
ності та розширення прав і можливо-
стей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН 
у галузі народонаселення (UNFPA) і 
Продовольча та сільськогосподарсь-
ка організація ООН (ФАО). Програму 
підтримують дванадцять міжнародних 
партнерів: Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ), а також уряди Великої Брита-
нії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеч-
чини, Норвегії, Польщі, Швейцарії,                                                            
Швеції та Японії. 

Логічне завершення кампанії саме 
в міжнародне свято - 10 грудня - День 
прав людини.
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Повідомляємо про початок громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазна-
ченої у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості                           
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається облаштування 

споруд для виробництва асфальтобетону (промислового май-
данчика на базі асфальтозмішувальної установки MARINI 
TOPTOWER 3000 та устаткування для модифікації бітуму 
MARINI ModiFALT 20 з метою виробництва асфальтобетон-
ної суміші для проведення капітального та поточного серед-
нього ремонту автомобільних доріг в Луганській області), за 
адресою: Україна, Луганська область, Новоайдарський район,       
місто Щастя, вулиця Гагаріна, 1 к/1.

Виробництво асфальтобетонної суміші, першочергово, 
здійснюватиметься для проведення поточного середнього ре-
монту автомобільних доріг загального користування держав-
ного значення «Р-22» (контрольно-пропускний пункт «Крас-
на Талівка» - Луганськ на ділянці км 26+630 – км 43+430) 
та «Т-13-09» (Щастя – Широкий на ділянці км 0+000 – км 
37+350). Планований обсяг виробництва готової продукції 
(асфальтобетонної суміші) становить 250000 т/рік. Планова-
ний обсяг виробництва модифікованого полімерами бітуму                              
становить 2500 т/рік.

2. Суб’єкт господарювання:
Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК 

ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» 
Код за ЄДРПОУ - 26579227
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення   

громадського обговорення:
Департамент комунальної власності, земельних,  майнових 

відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації. 93405, Україна, проспект Централь-
ний (колишній проспект Радянський), 59 , м. Сєвєродонецьк, 
тел. (+3806452) 2-55-00, 2-55-77, 34-21-56, 4-40-68, 4-21-58. 
E-mail: lugcomland@loga.gov.ua 

Контактна особа: Директор Департаменту Олейніков      
Сергій Олексійович.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядатиме                        
результати оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде отримання Висновку з оцінки 

впливу на довкілля та інших документів, необхідних для ре-
алізації планованої діяльності, що видається Департаментом 
комунальної власності, земельних,  майнових відносин, еко-
логії та природних ресурсів Луганської обласної державної              
адміністрації

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію 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 момен-
ту офіційного опублікування цього оголошення (зазначаєть-
ся у назві оголошення) та надання громадськості доступу до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається                 
для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Пропозиції, надані після                      
встановленого строку, не розглядаються.

Згідно внесених змін до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст. 315), а 
саме стаття 17 доповнена частиною 21 такого змісту: «Тимчасо-
во, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України на всій території України, до повного його скасування 
та протягом 30 днів після завершення такого періоду, з метою 
запобігання поширенню на території України  коронавірусної 
хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої ді-
яльності проводиться виключно у формі надання письмових 
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), 
про що зазначається у звіті про громадське обговорення. У цей 
період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Зако-
ну, не проводяться і на дати, що припадають на період дії захо-
дів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню на 
території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не при-
значаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення 
яких припадає на період дії зазначених заходів, вважаються            
такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
Не заплановано, проте громадськість має право пода-

вати будь-які зауваження або пропозиції, які стосуються 
планової діяльності, на поштову адресу уповноваженого                                      
територіального органу.

Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності:

Департамент комунальної власності, земельних,  майнових 
відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації. 93405, Україна, проспект Централь-
ний (колишній проспект Радянський), 59, м. Сєвєродонецьк 
тел. (+3806452) 2-55-00, 2-55-77, 34-21-56, 4-40-68, 4-21-58. 
E-mail: lugcomland@loga.gov.ua.

Контактна особа: Директор Департаменту Олейніков      
Сергій Олексійович.

7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-
ний територіальний орган, до якого надаються зауваження 
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Департамент комунальної власності, земельних,  майнових 
відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації. 93405, Україна, проспект Централь-
ний (колишній проспект Радянський), 59, м. Сєвєродонецьк, 
тел. (+3806452) 2-55-00, 2-55-77, 34-21-56, 4-40-68, 4-21-58. 
E-mail: lugcomland@loga.gov.ua 

Контактна особа: Директор Департаменту Олейніков      
Сергій Олексійович 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го 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.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-

вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі-
щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Новоайдарська районна державна адміністрація, що зна-
ходиться за адресою: 93500, Луганська область, смт. Новоай-
дар, вул. Незалежності, 2; доступ до звіту з 16.12.2020 року, 
тел. (06445) 9-40-38.

2. Військово-цивільна адміністрація міста Щастя Ново-
айдарського району Луганської області, що знаходиться за 
адресою: пл. Миру, м. Щастя, Новоайдарський район, Лу-
ганська область, 91480; доступ до звіту з 16.12.2020 року,                           
тел. (0642) 96-08-53.

Повідомляємо про початок громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазна-
ченої у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості                         
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається облаштуван-

ня споруд для виробництва асфальтобетону (промислово-
го майданчика на базі ґрунтозмішувального механічного 
заводу ÖZFEN з виробництва ґрунтової основи, що укла-
дається під шари асфальтобетону, та бітумноемульсійного 
устаткування MARINI emulFALT 15 з виробництва бітумної 
емульсії для проведення капітального та поточного серед-
нього ремонту автомобільних доріг в Луганській області), 
на земельній ділянці площею 2,0 га складу кам’янистих зе-
мель запасу Нижньотеплівської сільської ради Станично-                                                                                               
Луганського району Луганської області. 

Виробництво ґрунтової основи, що укладається під шари 
асфальтобетону та виробництво бітумної емульсії, першо-
чергово, здійснюватиметься для проведення поточного се-
реднього ремонту автомобільних доріг загального користу-
вання державного значення «Р-22» (контрольнопропускний 
пункт «Красна Талівка» - Луганськ на ділянці км 26+630 – км 
43+430) та «Т-13-09» (Щастя – Широкий на ділянці км 0+000 
– км 37+350). Планований обсяг виробництва готової про-
дукції (ґрунтової основи) становить 250000 т/рік. Плановий         
обсяг виробництва бітумної емульсії становить 2000 т/рік.

2. Суб’єкт господарювання:
Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК 

ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» 
Код за ЄДРПОУ - 26579227.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення  

громадського обговорення:
Департамент комунальної власності, земельних,  майнових 

відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації. 93405, Україна, проспект Централь-
ний, 59 , м. Сєвєродонецьк, тел. (+3806452) 2-55-00, 2-55-77, 
34-21-56, 4-40-68, 4-21-58. E-mail: lugcomland@loga.gov.ua 

Контактна особа: Директор Департаменту Олейніков     
Сергій Олексійович.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядатиме                      
результати оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде отримання Висновку з оцін-
ки впливу на довкілля та інших документів, необхідних для 
реалізації планованої діяльності, що видається Департамен-
том комунальної власності, земельних, майнових відносин, 

екології та природних ресурсів Луганської обласної державної 
адміністрації 

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро-
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення (за-
значається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що                                        
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Пропозиції, надані після    
встановленого строку, не розглядаються.

Згідно внесених змін до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 29,           
ст. 315), а саме стаття 17 доповнена частиною 21 такого змісту: 
«Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України на всій території України, до повного його 
скасування та протягом 30 днів після завершення такого пе-
ріоду, з метою запобігання поширенню на території України  
коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться виключно у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронно-
му вигляді), про що зазначається у звіті про громадське обго-
ворення. У цей період громадські слухання, передбачені стат-
тею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають 
на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
і поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), не призначаються. Заплановані громадські слу-
хання, дата проведення яких припадає на період дії зазначе-
них заходів, вважаються такими, що не відбулися, і повторно         
не проводяться.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
Не заплановано, проте громадськість має право пода-

вати будь-які зауваження або пропозиції, які стосуються 
планової діяльності, на поштову адресу уповноваженого                                   
територіального органу.

Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
6. Уповноважений центральний орган або уповнова-

жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної                               
інформації щодо планованої діяльності:

Департамент комунальної власності, земельних,  майнових 
відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації. 93405, Україна, проспект Централь-
ний (колишній проспект Радянський), 59, м. Сєвєродонецьк, 
тел. (+3806452) 2-55-00, 2-55-77, 34-21-56, 4-40-68, 4-21-58. 
E-mail: lugcomland@loga.gov.ua 

Контактна особа: Директор Департаменту Олейніков     
Сергій Олексійович.

7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-
ний територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Департамент комунальної власності, земельних,  майнових 
відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації, 93405, Україна, проспект Централь-
ний (колишній проспект Радянський), 59, м. Сєвєродонецьк, 
тел. (+3806452) 2-55-00, 2-55-77, 34-21-56, 4-40-68, 4-21-58. 
E-mail: lugcomland@loga.gov.ua 

Контактна особа: Директор Департаменту Олейніков     
Сергій Олексійович.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го 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.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-

вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі-
щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Петропавлівська селищна рада Станично-Лугансько-
го району Луганської області, що знаходиться за адре-
сою: 93632, Луганська область, Станично-Луганський ра-
йон, смт Петропавлівка; доступ до звіту з 16.12.2020 року,                                            
тел. +3806472-36857.

2. Станично-Луганська селищна рада Станично-Лу-
ганського району Луганської області, що знаходиться за 
адресою: 93600, Луганська область, смт. Станиця Луган-
ська, вул. Центральна,52; доступ до звіту з 16.12.2020 року,                                      
тел. +(06472) – 31324.

3. Станично-Луганська районна державна адміністра-
ція, що знаходиться за адресою: 93600, Луганська об-
ласть, смт Станиця-Луганська, вул. Центральна, 25;                                                                
доступ до звіту з 16.12.2020 року, тел. + (06472) 3-12-90.

4. Нижньотеплівська сільська рада Станично-Лу-
ганського району Луганської області, що знаходить-
ся за адресою: 93632, Луганська область, Станично-Лу-
ганський район, с. Нижньотепле, вул. Центральна, 7;                                                                                                     
доступ до звіту з 16.12.2020 року, тел. +(06472)-35831.
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продам
Однокомнатную КВАРТИРУ. 099-278-14-75.
ДОМ в с. Алексеевка. Газифицирован. 050-66-760-48.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (65 кв. м. + площадка).                           

066-54-32-716.
УГОЛЬ. 050-627-08-63, 095-843-68-54.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 3300 грн/т.     

066-305-44-64, 067-103-28-10.
ДРОВА сосновые (обрезки). 099-14-59-391.
ТЁЛКУ на молоко. 19 месяцев. Бело-рябая. 095-164-66-60.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у                   

(Барский машзавод). 099-36-88-604.

куплю
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.
КОЛЕНВАЛ ЮМЗ-6. 095-175-05-33.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установка. Ре-
монт.                      Обслуживание. 
099-336-87-79.

БУРИМ СКВАЖИНЫ.       
095-678-06-28.

услуги

УГОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Куплю старую, сломанную радиоаппаратуру, калькуляторы,
аудио- и видеомагнитофоны, измерительные приборы,

осцилографы, часы, ЭВМ, радиодетали, пускатели, автоматы, 
мощные радиостанции. Всё – производства СССР. Радиолы

и приёмники до 60-х годов выпуска. Телефон: 095-030-55-40.

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка 
 МяГКОЙ МЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

В магазині «СантехНіка» з 1 грудня 
стартує новорічний розпродаж!

Знижки - від 3 до 25 %!

В наявності: меблі для ванної, унітази, бойлери, душові, 
ванни, мийки та багато іншого. Наші адреси: м. Старо-
більськ, вул. Гімназична, 53 А, тел. 0667631520; 
смт. Новопсков (Універмаг) тел. 0992064143.

ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТП № 573539 на ім’я               
БАЙРАМОВА Рашада Ідаятовича вважати недійсним.

АТЕСТАТ ПРО СЕРЕДНЮ ОСВІТУ АН № 13254776 на ім’я 
ВЕЛИКОГО Дмитра Володимировича вважати недійсним.

ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я 
ІГНАТЕНКА Олександра Володимировича, 06.04.1981 р. н.,     
вважати недійсним.

считать недействительным

Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

ман Браун, Леггорн, Бор-
ковська, Геркулес та ін. 
Співпрацюємо з кращими 
фермами України. 

Доставка безкоштовно. 
066-039-95-20, 068-902-33-04

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

ищу пару
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ 40-50 лет без вред-

ных привычек. О себе: 49 лет, непьющий, некурящий, ІІІ группа          
инвалидности, пенсионер. 066-91-39-676. Александр.

Выражаю искреннюю благодарность доктору Маниной Т. В. за 
оперативность и правильность в установлении диагноза, зав. ин-
фекционным отделением Литовко С. А. и всему персоналу отде-
ления - за профессионализм и внимание, слесарям - за обеспе-
чение бесперебойной подачи кислорода в период осложнения, 
ветеранам МВД и работникам Новоайдарского лесничества - за                                                                                            
оказанную моральную и материальную поддержку.

С уважением, Анатолий Бойко.

8 декабря 2020 года
ушел из жизни
ГРЕЧИШКИН

Владимир Иванович

Выражаем искреннее соболез-
нование, адресуем слова глубокой 
скорби и поддержки в связи с по-
стигшим горем и невосполнимой 
утратой дорогого человека родным и близким покойного.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту   
и помогут пережить боль утраты.

Классный руководитель и одноклассники выпуска 1984 года.

Відділ освіти Новоайдарської райдержадміністрації, Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників, схиляючись у 
скорботі та розділяючи біль, висловлюють глибокі співчуття го-
ловному спеціалісту-юрисконсульту відділу освіти Ларисі Сухіній 
та всім рідним з приводу тяжкої і непоправної втрати – смерті мами                                      
Валентини Єфимівни Зеленської.

Гірка звістка сколихнула всю освітянську родину Новоайдарщини: 
ветерани педагогічної праці Ольга Павлівна та Микола Михайлович 
Андросови назавжди відійшли у Небуття. Полум’я болю обпікає душу 
від думки, що ніколи не буде поряд їх з нами. Не почуємо мудрих по-
рад, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо щирого погляду й 
теплих жартів. Нестерпний біль і невимовна туга не покидають нас, але 
ми знаємо, що пам’ять про цих чудових педагогів, майстрів своєї спра-
ви, які все життя віддали дітям і школі, назавжди залишиться в наших 
серцях.

Відділ освіти Новоайдарської райдержадміністрації, Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників висловлюють щирі і 
глибокі співчуття педагогу Ірині Гречишкіній та всім рідним і близьким 
покійних. 

Новоайдарська селищна рада повідомляє
 

Відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних характе-
ристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 
Наказом Національного агентства України з питань державної 
служби від 07.11.2019 р. № 203-19, до основних вимог на посаду 
начальника відділу освіти Новоайдарської селищної ради було 
внесено зміни. 

Вважати вірним наступні вимоги: освіта вища не ниж-
че ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною 
мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самовряду-
вання, на посадах державної служби або досвід роботи на ке-
рівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно                                                 
від форми власності не менше 2 років.

Филиппинский кроссворд
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Папу, дедушку,
прадедушку

Николая Герасимовича 
ЕФРЕМОВА
поздравляем
с 104-летием!

 
Родился Николай Ге-

расимович в Новоайда-
ре 22 декабря 1916 году, 
проживал по ул. Садо-
вая, 31, сейчас ул. Полу-
боярова. Жизненный путь 
прошёл через революцию, 
коллективизацию, голод, вой-
ну, преследования за веру в Бога. 
В семье Николая родилось 9 детей, 39 внуков и 
75 правнуков. С женой Марией прожил вместе 73 
года. Всех преследователей и недоброжелателей 
Николая уже давно нет в живых, а Николая Бог 
хранил, защищал и благословлял. С 1992 года по 
сегодняшний день Николай проживает в США, на-
ходится в здравом уме, ходит своими ногами, каж-
дое воскресенье посещает церковь. Все дети, внуки 
и правнуки желают Николаю крепкого здоровья и 
благословенного ухода из этой земли, сколько ему 
назначил Бог. Николай передаёт сердечный привет 
Зубатенко Владимиру Фёдоровичу, и всем в посёл-
ке Новоайдар желает мира, благословения от Бога                                                                            
каждой семье.

С любовью и уважением
к Николаю, все дети, внуки и правнуки.

18 декабря. Растущая Луна 
в знаке Водолей. Высшее ру-
ководство или госорганы в это 
время лучше не беспокоить, а 
заняться организацией, прове-
дением всевозможных собра-
ний, конференций или участием 
в них.

Это время идеально подхо-
дит для любой умственной и 
творческой деятельности. 4-й 
лунный день. В силу возраста-
ния дипломатичности день хо-
рош для активных контактов                
и торговых операций.

19 декабря. Растущая Луна в 
знаке Водолей. 5-й лунный день. 
Пренебрежение собственными 
принципами и долговыми обяза-
тельствами, нерешительность и 

сомнительность могут привести 
к весьма существенным изме-
нениям ваших планов и поста-
вить крест на достижении ранее                                                   
запланированных начинаний.

Следует проявить макси-
мальную сознательность и 
постараться избежать негатив-
ных влияний извне. Особое 
внимание необходимо уделить 
употребляемой в этот день                
пище.

20 декабря. Растущая Луна 
в знаке Рыбы. Способности 
к умственной концентрации 
несколько ослаблены, вообра-
жение то и дело стремится 
увлечь наше сознание в мир 
иллюзий, поэтому любые тре-
бующие конкретики дела с тру-
дом находят свое воплощение                                    
в реальности.

Лучше потратить это время 
на активный отдых, увлекатель-
ное путешествие или посвятить 
себя искусству.

21 декабря. Растущая Луна  
в знаке Рыбы. 7-й лунный 
день. При условии высокого 
уровня самоорганизованно-
сти, внимательности и ответ-
ственного отношения к ска-
занным словам этот период 
будет весьма плодотворным для                                             
деловой активности.

Возникшие накануне идеи 
могут получить весомую под- 
держку со стороны других 
людей — близких родственни-
ков или вновь приобретенных     
знакомых.

22 декабря. Луна находится 

в фазе Первая четверть в знаке 
Овен. Время характеризуется 
повышенной импульсивностью, 
поспешностью, граничащей с 
опрометчивостью. Лучше от-
ложить дела, требующие точ-
ности и продуманности, так как 
если не учесть какую-либо ме-
лочь, это обязательно обернется       
негативными последствиями.

Важные переговоры или 
заключение договоров могут 
быть сорваны буквально из-за     
ерунды.

23 декабря. Луна находится 
в фазе Растущая Луна в знаке 
Овен. Очень велика вероят-
ность разного рода конфрон-
тации, которая может закон-
читься несчастным случаем. 
Следует остерегаться огня и 
острых предметов. 9-й лунный 
день. Критический день. Нужно 
быть готовым к борьбе с оболь-
щениями, обманом и иллюзи-
ями. Необходимо постараться 
сдержать себя и не выпускать 
на поверхность возникаю-
щее негативное отношение к                                         
окружающим людям.

24 декабря. Луна находится 
в фазе Растущая Луна в знаке 
Овен. 10-й лунный день. Бла-
гоприятное для творчества, 
любви и духовных поисков вре-
мя. Хорошо продвигаются абсо-
лютно любые, как важные, так и 
не очень дела. Неприятные со-
бытия если и случатся, что само 
по себе маловероятно, то будут 
кратковременными и не при- 
несут особо ощутимого вреда.

21 декабря Юпитер и Сатурн 
окажутся на небе так близко, 
что даже в окуляре небольшо-
го телескопа их можно будет 
увидеть одновременно. Сатурн 
делает полный оборот вокруг 
Солнца за 30 лет, Юпитер – за 
12. Приближение этих пла-
нет на минимальное рассто-
яние друг к другу случается 
раз в 20 лет. Соответственно, 
предыдущее великое соедине-
ние Юпитера и Сатурна чело-
вечество пережило в 2000 году. 
Слияние Юпитера и Сатурна в 
этом году имеет уникальный 
нумерологический контекст. 
21.12.2020 в 21:21 – дата и точ-
ное время великого соединения 
Юпитера и Сатурна. Не забудь-
те загадать желание. Именно 
в это время начнется новый                                                  
20-летний планетарный цикл. 

21 декабря Сатурн и Юпи-
тер сблизятся на минимальном 
расстоянии за последние 20 
лет. Их будет разделять всего 6 
угловых минут, что равняется 
1/5 от диаметра диска Луны. 
Это самое близкое расстояние 

между указанными планетами, 
начиная с 1623 года. Следую-
щее подобное сближение пла-
нет ожидается 15 марта 2080 
года. Такие прогнозы дают                                             
астрономы.

 Некоторые ученые связыва-
ют описанную в Библии 
«Вифлеемскую звезду» именно 
со «слиянием» Юпитера и Са-
турна. В частности, немецкий 
астроном Йоханнес Кеплер в 
1614 году выразил мнение, что 
«Вифлеемская звезда», соглас-
но истории Рождества, мог-
ла быть именно сближением                  
планет.

Великое соединение никак 
не повлияет на человечество,     
уверяют ученые-астрономы. 

Астрологи рекомендуют в 
этот день отказаться от вредных 
привычек или сменить старый 
образ жизни в пользу новых 
начинаний. Не забывайте, что 
соединение Сатурна и Юпи-
тера совпадает с днем зимне-
го солнцестояния, а это время 
по своей энергетике близко к 
Новому году. Чтобы привлечь 
в свою жизнь положительные 
перемены, астрологи также ре-
комендуют навести порядок 
в доме. Избавьтесь от старых, 
ненужных и поломанных ве-
щей, и в вашу жизнь придут 
новые события, эмоции и                              
приятные дела.

 

Что можно делать в День 
зимнего солнцестояния.

Выбросьте из своей головы 
все негативные мысли и воспо-
минания. Чтобы вдохнуть                
жизнь полной грудью – отпу-
стите прошлое. Утром 21 де-
кабря возьмите лист бумаги и 
опишите в нем все плохие мо-
менты, которые оставили след 
на вашей памяти. Затем нужно 
выйти на улицу и сжечь лист с 
неприятными воспоминаниями. 
Старое Солнце заберет с собой 
весь негатив, а новое Солнце 
подарит положительные мысли                                                       
и эмоции.

Уберите в доме. Перед Новым 
годом стоит навести порядок 
в своих домах. Выбросьте все 
старые вещи, которые вам ме-
шают и освободите простран-
ство от всего хлама. Загадывайте          
желания.

Что нельзя делать на День 
зимнего солнцестояния

1. В этот день нужно продол-

жать соблюдать Рождественский 
пост, отказываясь от жирной        
и мясной пищи.

2. Не надевайте сегодня гряз-
ную одежду и не проводите    
время в неубранной квартире.

3. На День зимнего солнцесто-
яния нельзя оставаться одному 
дома. Проведите это время в  
кругу семьи, друзей или близких.

4. Не оставайтесь в долгах до 
21 декабря, по возможности –  
отдайте долги заранее.

5. Не будьте в этот день жад-
ными. Если в этот день вас 
кто-то попросит о помощи –                     
обязательно соглашайтесь.

Приметы о погоде на солнце- 
стояние:

- если в этот день по-
йдет дождь, то весна будет                          
полноводной;

- спокойная погода без ветра - 
к богатому будущему урожаю;

- ясная погода — к благо-   
приятной зиме.

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения 
от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты на-
ступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии               
наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

В 2020 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12:02 по киевскому времени.
Славяне в этот день праздновали Коляду, который в их мифологии был богом нового Солнца.  

В этот день принято веселиться и устраивать гуляния с песнями и танцами.


