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Дорогі земляки!

Щиро вітаю вас з Днем визволення 
України від фашистських загарбників!

Український народ 77 років тому 
зробив визначний внесок у звільнення 
України та Європи від Гітлерівських 
окупантів. 28 жовтня традиційно вша-
новують пам`ять воїнів, які загинули 
в боях за визволення України, та на-
селення, яке постраждало від дій фа-
шистських окупантів. Тож шанобли-
ве ставлення до пам’яті про перемогу 
над нацизмом у Другій світовій війні, 
до всіх її ветеранів, трудівників тилу 
та жертв нацизму є нашим священним 
обов’язком.

Наш народ приніс велику жертву у 
справі вигнання нацистів. Страшну 
ціну заплатив наш народ за право бути 
вільним. 

В цей день ми низько вклоняємося і 
висловлюємо слова глибокої вдячності 
всім ветеранам, учасникам Другої 
світової війни. Уславлюємо тих, хто в 
тилу самовідданою працею наближав 
розгром ворога, та складаємо глибоку 
шану солдатським вдовам, дітям війни, 
які допомагали піднімати Україну з 
руїн, згадуємо всіх, чиє життя забра-
ла війна. Українці ніколи не забудуть 
про цю сторінку історії, про неймовірно 
страшну ціну, яку заплатив наш на-
род за право бути вільним. Ми завж-
ди будемо пишатися подвигом борців                       
за свободу Батьківщини.

Шановні ветерани, трудівники тилу, 
діти війни! Ваші мужність і відвага, 
героїзм та нескореність духу є зраз-
ком для прийдешніх поколінь. Міцного 
вам здоров’я, довгих років життя, 
любові та уваги рідних. Ми всі в не-
оплатному боргу перед вами, дорогі                                           
наші ветерани!

З повагою, Ігор ШОПІН,
Новоайдарський селищний голова.

Капітальні та поточні середні ремонти автошляхів 
області, завершення яких було заплановано у 2021 році, 
вже виконані на 99 відсотків.

Так, роботи закінчені на ділянках доріг: Н-21 від 
Старобільська до Новоайдара, Н-26 від Старобільська 
до Мілового, Т-13-16 та Р-66 від Сєвєродонецька до 
КПВВ «Золоте», Т-13-02 від Лисичанська до межі із 
Донеччиною, Н-26 між Сватовим та Старобільськом, 
Р-22 від КПП «Красна Талівка» до перехрестя                                                                   
з дорогою Т-13-14.

Спілкуючись із журналістами під час пресбрифінгу, 
заступник начальника Служби автомобільних доріг 
у Луганській області Олег Кравцов пояснив, що ре-
монти за програмою Президента Зеленського «Велике 
будівництво» там завершені повністю, проте ще не всі 
ділянки уведені в експлуатацію.

«Прийнято рішення на зекономлені під час ремонтів 

кошти на дорозі Н-21 при виїзді із міста Старобільськ 
розробити додатковий проєкт для встановлення 
метеорологічної станції, – сказав спікер. – Буде влаш-
товане табло, яке показуватиме температуру дорож-
нього покриття, повітря, напрямок вітру, а узимку 
– ще рівень слизькості на дорозі. Інформація надходи-
тиме на диспетчерський пункт Служби автомобільних 
доріг у Луганській області, що дозволить оперативніше                                          
реагувати на примхи погоди».

Ще одну метеорологічну станцію встановлять за на-
прямком Н-26. Аналогічні споруди облаштують у Станиці 
Луганській та на дорозі Р-66 при виїзді з Лисичанська. 
Після цього ці дороги будуть уведені в експлуатацію.

В майбутньому такі роботи будуть продовжені, 
зокрема на автошляхах, розташованих на півночі                            
області.
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Днями відбудеться громадське обговорення проєкту 
Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії зі 
створення безбар’єрного простору в Луганській області на 
2021-2022 роки.

«Ми отримуємо пропозиції, систематизуємо їх та 
намагаємося максимально швидко впровадити. Однак 
розробити дієвий план безбар’єрності неможливо ви-
ключно «в кабінетах». Виконання нормативно-правових 
актів в цьому питанні перебуває на одному рівні з думкою 
громадськості. Вкрай важливо не просто побудувати чи 
відремонтувати об’єкт, а й зробити так, щоб він став зруч-
ним для людей з інвалідністю. На цьому наполягає і дру-
жина Президента України Олена Зеленська. Безбар’єрність 
стає новою суспільною нормою в нашій країні», – зазна-
чив заступник директора Департаменту будівництва, енер-
гозбереження, архітектури та містобудування Луганської 
облдержадміністрації Михайло Івасішин.

У перспективі Луганщина має стати абсолютно доступ-
ною для людей з інвалідністю, додає Михайло Івасішин: 
«Сучасна стратегія безбар’єрності, впроваджена з 
Міністерством розвитку громад та територій, має на меті 
саме це».

Він зазначив, що кожен крок майбутньої стратегії 
зважується разом із Урядовим уповноваженим з прав осіб 
з інвалідністю Тетяною Баранцовою та головою Луганської 
асоціації організацій осіб з інвалідністю Миколою 
Надулічним, які на 100 відсотків обізнані в потребах людей 
з інвалідністю у кожному з обговорюваних  питань.

Михайло Івасішин нагадав, що нещодавно за ініціативи 
дружини Президента України Олени Зеленської з’явився 
електронний «Довідник безбар’єрності», у якому 
зафіксовані нові норми безбар’єрної мови. Він також 
створений у співпраці з представниками громадянсько-
го суспільства, правозахисниками, психологами, батька-
ми, які виховують дітей з інвалідністю, українськими та 
міжнародними експертами. Його розповсюджують серед 
закладів, установ та організацій соціальної сфери Луган-
щини.

Після громадських обговорень головою обласної 
державної адміністрації буде затверджений План заходів 
щодо реалізації Національної стратегії зі створення 
безбар’єрного простору в Луганській області на 2021-2022 
роки.

«Сьогодні в області ще залишаються об’єкти соціальної 
та інших сфер, які необхідно пристосувати до умов на-
дання послуг людям із інвалідністю. Та поступово таких 
будівель залишається все менше – спеціально обладну-
ють приміщення банків, місця громадського харчування, 
перони залізничного транспорту. У перспективі цим ви-
могам відповідатимуть шкільні автобуси, громадський 
транспорт та навіть зупинки. Із стрімким розвитком циф-
рових технологій важливим є створення та популяризація 
різноманітних мобільних додатків, на кшталт нещодавно 
впровадженого безголосового виклику «швидкої допомо-
ги». Такі послуги також ставатимуть доступними для всіх», 
– резюмував Михайло Івасішин.
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Шановні наші читачі, вірні друзі та прихиль-
ники! Ось і прийшов час розпочати передплатну 
кампанію на наступний,  2022 рік.

Всі ми різні. Але ми щиро радіємо, що наше видання 
читають школярі та пенсіонери, підприємці і бюджет-
ники, керівники підприємств і їх підлеглі. Адже є те, 
що об'єднує всіх наших читачів, - це інтерес до життя, 
бажання зробити його трішки краще. А якщо ми хоче-
мо змінити щось на краще, потрібно, принаймні, бути в 
курсі подій.

А ми - співробітники редакції - намагаємося з усіма 
вашими інтересами рахуватися і тримати вашу руку 
на пульсі найважливіших подій району. Ми щиро ро-
бимо все від нас залежне, аби бути краще, цікавіше, 
актуальніше для вас, наші любі читачі! Але нам надзви-
чайно потрібні та важливі ваші підтримка та цікавість.

Цей рік був для нас непростим, довелося долати 
труднощі, але ми не зупинялися заради вас, любі наші 

читачі!  Ріст цін на послуги типографії, поштові витра-
ти, комунальні послуги – це все реалії нашого часу, з 
якими ми стикаємося та які впливають на формуван-
ня ціни на наше видання. Та ми, турбуючись про вас, 
вирішили основну частину цих викликів та ризиків взя-
ти на себе. Тож прийняли рішення залишити пільгову 
ціну на наше видання на рівні минулого року, тобто 
ціна річного абонементу на «Вісник Новоайдарщи-
ни» залишається 360 гривень за умови РІЧНОЇ перед-
плати до 20 грудня 2021 року. До того ж, Ви зможете 
скористатися приємним бонусом – дати одне безкош-
товне оголошення, поздоровлення протягом року.

Ціни на 1 місяць та півріччя трохи зростають. Якщо 
передплачуєте газету на 1 місяць, вона коштуватиме 
45 гривень, на півріччя – 270 гривень. Обирайте той 
варіант, який зручніший для вас.

Але обов’язково залишайтесь з нами. Ми працюємо 
заради вас!

З повагою, ваш колектив редакції 
«Вісник Новоайдарщини».
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Когда в 1941 году пекло войны ворвалось в нашу стра-
ну, Татьяне Акимовне Колосовой, которая носит статус 
«ребенок войны», еще и двух лет не исполнилось (роди-
лась в октябре 1939 года). Сейчас ее воспоминания тех 
лет начала войны – из рассказов матери, старших дру-
зей. Но это все ее жизнь. Она не помнит, как держал ее 
на руках старший брат Иван, уходя на фронт 24-летним 
молодым парнем, молодым отцом, она не помнит его 
письма. Но для маленькой Танюшки все эти события, со-
бранные по крупицам, в будущем окажутся настоящим 
сокровищем…

«Война забрала у меня старшего братку, - рассказывает 
сейчас Татьяна Акимовна. – Я не помню его, только по 
фотографиям знаю. Но я очень рада, что он успел подер-
жать меня на руках, поняньчить. Его любовь я чувствую 
до сих пор. Он ушел на фронт. А мы, его родители, млад-
шие брат и сестра, молодая жена, новорожденная дочь, 
остались его ждать. Не дождались… Получали письма. 
Он писал о земляках, с которым воевал плечом к плечу, 
давал о себе весточки. Мама даже однажды пешком в 
Старобельск ходила, чтобы повидаться с его раненым со-
служивцем, о котором Ваня   написал в письме. 

А однажды брат  написал, что из луганчан он остался 
во взводе один, и очень волновался, что, если с ним что-
то случится, некому будет сообщить родным. И волно-
вался не зря. Однажды вместо долгожданного письма от 
сына матери принесли короткое извещение «Пропал без 
вести». Конечно, мы не верили в гибель Вани. Мама все 
равно ждала от него письма всю жизнь. Жаль, не дожда-
лась.

Война не проходила мимо нас. Нам тоже довелось пе-
режить и ужасы бомбежек, и страх. Когда сильно бомби-
ли, мы прятались у нас во дворе, в подвале. И мы, и наши 
соседи. А есть готовили на улице, на печке. Так бывало, 
поставят взрослые что-то варить, слышат  - самолеты, и 
быстро в подвал. И там сидим, пока не затихнет. А еда 
готовится. И солят те, кто оказывается рядом. Так вот, по-
рой солили действительно все: тот проходит мимо – ще-
потку в котелок, второй проходит, думает, что не соленое 
– и тоже обязательно подсолит…, – улыбаясь рассказыва-
ет Татьяна Акимовна.

В 1942 году Новоайдар был захвачен фашистами. 
Немцы стояли даже у нас во дворе, в Айдар-Николаевке. 
Впрочем, они многие подворья позанимали. Некоторые 
пытались противостоять. Но силой это практически не 
получалось. Но есть примеры и хитрости, смекалки. Один 
дедуля ну никак не хотел пускать фашистов в дом. Но на-
прямую им ничего  не сказал. Наоборот, растопил печь, 
правда, предварительно перекрыв ход, чтобы дым пова-
лил в хату. Немцы закашлялись, зафукали и из этого дома 

ушли, больше туда не возвращались. А вообще вели они  
себя по-разному. Кто-то детей мог и конфетой угостить, а 
о бесчинствах некоторых и говорить страшно. Вот один 
случай. Как-то фашист ради шутки, забавы выстрелил в 
двух проходящих мимо девушек. Пуля их не задела, про-
летела над головой одной из них. Но с тех пор девушка от 
перепуга слегла и через короткое время умерла.

Отдельная история – полицаи. И здесь тоже не все так 
однозначно. Были те, кто принимал новые порядки, пре-
давал родных, Родину и шел служить фашистам. Была 
одна многодетная семья, в которой шестеро братьев сра-
жались на фронтах Второй мировой, а один подался в по-
лицаи. Его потом судили. А были такие, кто специально 
вживался в эту роль, чтобы добывать информацию и по-
могать своим соотечественникам, или вредить фашистам.

Не сотрутся из моей памяти рассказы матери о том, как 
она и сотни новоайдарцев ходили провожать пленных. 

Известие о том, что ночью будут через Новоайдар вести 
пленных наших солдат, разлетелось молниеносно. Жен-
щины готовили, пекли так много, сколько могли, вывози-
ли бочки с водой и ставили вдоль дороги, чтобы солдаты 
успевали напиться. Это было очень страшное зрелище. 
Полчища фашистов с собаками вели измученных плен-
ных. Местные встречали их, бросали еду, пытались на-
поить. И это все – рискуя своими жизнями. Нередко по 
пути фашисты расстреливали пленных, некоторые пада-
ли от бессилия, истощения, пыток, перенесенных ранее. 
После того, как колонна проходила, женщины на тачках, 
или на своих плечах уносили с дороги убитых, чтобы по-
хоронить, а если находили живых, несли домой, выхажи-
вали…

Военные будни не остались у меня в памяти.  Слишком 
маленькой была. А вот уже освобождение Новоайдара я 
припоминаю. Я помню: наблюдала ночью за тем, как ра-
достно суетится мама, варит яйца, еще что-то. Это для на-
ших солдат, которые выгнали врага из нашего поселка, из 
наших сел, и двигались дальше, к победе.

А уж победу помню четко. Это останется в моей памя-
ти навсегда! По улицам бегали люди, стучали друг другу 
в окна: «Вставайте! Победа!». Все, взрослые и дети, кида-
лись друг другу на шею, обнимались, плакали, кричали. 
Все мы были, наверное, похожи на безумных — не было 
у нас прежде такой великой общей радости. В это утро 
люди перестали говорить обычное будничное «здрав-
ствуйте». Здороваясь, все целовались, крепко пожимали 
друг другу руки. Дети бегали радостно, юноши и девуш-
ки, взявшись за руки, шли посередине улицы, ликуя, сме-
ясь, распевая песни. Все вокруг сразу преобразилось. 

Моя малая родина, моя семья – самое дорогое, что есть 
у меня. Я часто вспоминаю свои детство, юность. Эти 
воспоминания согревают меня. Я знаю, что моя жизнь – 
хорошая, насыщенная. И пусть в ней были трудности, но 
ведь их можно преодолевать.

Мне очень хочется с высоты прожитых лет пожелать 
молодежи дорожить миром, дорожить каждым прожитым 
днем, наслаждаться природой и погодой. Находите время 
для общения с близкими, с бабушками и дедушками. Та-
кие моменты никогда не забудутся».

Мы искренне благодарны уважаемой Татьяне Аки-
мовне за ее воспоминания, за то, что нашла время с нами 
пообщаться. Для нас это очень ценно и дорого! Будьте 
счастливы, живите долго!

М. ТИХОНОВА.

   Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Вторая мировая война, и в этом году исполняется  
77 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. 

Но война не стёрлась с людской памяти. Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и молодым, 
и солдатам, воевавшим на фронте, и их близким. Но особенно страдали дети. Страдали от голода и хо-
лода, от страха, от невозможности вернуться в детство, от кромешного ада бомбёжек и страшной                                                               
тишины сиротства…

Молодое поколение через книги, фильмы, рассказы близких пытается осознать весь масштаб пережи-
той нашим народом трагедии. Восхищаемся героизмом всех, ставших на защиту родной страны: мужчин 
и женщин, стариков и детей. Особенно волнуют рассказы о детях, в судьбах которых война оставила неиз-
гладимый след… 

 
 

 
 

Відповідно до ч. 4¸ ст 4 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля», ТОВ «СТРАТУМ УКРАЇНА» інформує, що 
22.10.2021 р.  Департаментом комунальної власності, зе-
мельних,  майнових відносин, екології та природних ре-
сурсів Луганської обласної державної адміністрації було 
видано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності «Видобування вуглеводнів, в т.ч. влаштуван-
ня свердловин, облаштування свердловин та родовища, 
переробка та підготовка корисних копалин на Євсугсько-
му родовищі, в т.ч. Східно-Євсугській площі та Захід-
но-Євсугській площі, що знаходиться в адміністративних 
межах Новоайдарської та Нижньотеплівської територі-
альних громад Щастинського району і Шульгинської те-
риторіальної громади Старобільського району Луганської 
області» № 06/02-14/20214287772/20, та вважає допусти-
мим провадження планованої діяльності з огляду на те, 
що сукупний вплив на довкілля планованої діяльності на 
підставі Звіту з ОВД із комплексом технологічних, тех-
нічних, організаційних рішень, заходів по запобіганню 
та зменшенню негативного впливу на навколишнє сере-
довище при виконанні встановлених екологічних умов є 
екологічно допустимий.

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності – 20214287772.

З матеріалами висновку з оцінки впливу на довкілля 
у повному обсязі можна ознайомитися на сайті Реєстру 
ОВД – Міністерства екології та природних ресурсів Укра-
їни за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7772.

Відповідно до норм ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» на офіційному 
веб-сайті http://www.schastye-rada.gov.ua оприлюднено в повному обсязі тек-
стову частину заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
Генерального плану м. Щастя, розташованому в Новоайдарському районі Лу-
ганської області.

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталіза-
ції інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, 
який, в свою чергу, буде включено до текстової частини пояснювальної записки 
ГП, згідно ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку" від 20.03.2018 № 2354-УШ, 
Щастинська міська військово-цивільна адміністрація Щастинського району Лу-
ганської області - забезпечує вільний доступ громадськості до повної версії тесто-
вої частини Заяви, яка містить необхідну інформацію відповідно ч.З, ст.10 ЗУ 
"Про стратегічну екологічну оцінку", протягом усього строку громадського обго-
ворення, визначеного ч.5 цієї статті.

Строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення з 
29.10.2021 по 12.11.2021р.

Підстава для проектування - Розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації м. Щастя Новоайдарського району Луганської області від 22.12.20               
№ 260.

Замовник генерального плану - Щастинська міська військово-цивільна адміні-
страція Щастинського району Луганської області.

Заява оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті http://
www.schastye-rada.gov.ua з метою одержання та врахування зауважень і пропози-
цій громадськості.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на електронну ад-
ресу: 43982093@,таil.иа (з посиланням на державні будівельні норми, пункти 
Закону) або до поштової скриньки міської ради: 91480, Луганська обл., Ново-
айдарський р-н, місто Щастя, пл. Миру, будинок 9, в робочі дні понеділок - 
четвер 08:00 - 17:00, перерва з 13.00 до 13.45; п'ятниця 08:00 - 16:00, перерва                          
з 13.00 до 14.00.

  
 

 
 

 
 

Завдяки такому проекту в громаді 
облаштують приміщення, де громад-
ськість проводитиме навчально-ін-
формаційні заходи, громадські обго-
ворення.

Це місце, де громадськість матиме 
змогу зустрічатись для обговорення 
нових ідей чи реалізовувати ініціати-
ви, проводити ділові та неформальні 
зустрічі.

Маємо надію, що після створення 
такого простору ми отримаємо готов-
ність громадських активістів та міс-
цевого самоврядування до співпраці 
та експериментування.

Проект реалізує ГО «Новоайдар-
ська районна громадська організа-
ція «Айдарочка» за організаційної 
підтримки ГО «Взаємодія - Плюс» в 
межах Програми ООН із відновлен-
ня та розбудови миру за фінансової 
підтримки урядів Данії, Швейцарії та 
Швеції.
#1ЖЯРР #ВзаємодіяПлюс                 
#Децентралізація #ГОАйдарочка
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Цікава зустріч. Спостері-
гаючи за діяльністю «Зелених 
долонь», помічала все більш 
бурхливу та впевнену діяль-
ність. Ось і діти, і дорослі чле-
ни організації розповідають 
про користь компостування, ось 
активно займаються відновлен-
ням лісів, турботою про них, от 
беруться за озеленення центру 
селища... Час прийшов позна-
йомитись поближче і розповісти 
вам, шановні наші читачі, про 
цю молоду, але таку завзяту та 
активну організацію. 

Зустріч відбулась у Новоа-
йдарській обласній санаторній 
школі, що є логічним, адже саме 
в цих стінах й народилася ідея 
створення «долонь». І про все 
це мені надзвичайно захопливо 
та цікаво розповіли заступниця 
керівника організації Ірина Ва-
силівна Козловська та одна з ак-
тивісток Олена Кранцевіч.

Як все починалось. Можна 
без перебільшення сказати, що 
ГО «Зелені долоні» стала логіч-
ним продовженням діяльності 
шкільного лісництва «Дубок», 
яке, до речі, цього року святкує 
20-річний ювілей свого існуван-
ня.

Ініціатором створення і 
шкільного лісництва, і громад-
ської організації стала директор 
школи Анна Олексіївна Бірюко-
ва, яка душею вболіває за все-
бічне виховання молоді, в тому 
числі, й екологічне. 22 квітня 
2019 року - офіційний День на-
родження ГО екологічного спря-
мування «Зелені долоні».

Відразу ж за справу взялась 
команда однодумців, до скла-
ду якої увійшли Олег Котовой 
(керівник), Ірина Козловська 
(заступник керівника), Олена 
Кранцевич, Вікторія Кошман, 
Аріна Єкатериніна, Надія Гре-
чишкіна, Тетяна Сердюк, Олена 
Воронкіна, а також Оксана Со-
лодуха та Анна Задніпровська. 
Затвердили статут і ... почали 
самі шукати собі справи! Із ча-
сом не рахуються взагалі. Навіть 
дивуєшся, як на все вистачає сил 
та чи точно вони мають стан-
дартні 24 години на добу?!

Перші проекти. Першою 
справою, яку знайшли собі не-
байдужі активісти, став проект 
«Не пали – компостуй». Скільки 
вже сказано про те, що спалюва-
ти сухостій і шкідливо для пові-
тря, і небезпечно для здоров’я та 
життя. Та «Зелені долоні» прове-
ли цілу акцію та низку заходів за 
цією темою. І, знаєте, це подія-
ло! Нехай не в масштабах всього 
селища, але до певної кількості 
людей вони змогли достукатись. 
До того ж, діти - наше майбутнє 
- отримали ці корисні знання й 
починають ними користуватися, 
навчають своїх батьків, бабусь 
та дідусів. Адже «Зелені доло-
ні» - не просто шкільна органі-
зація, а громадська організація, 
яка працює разом з громадою та 
для громади.

Перший успіх надихав. Ко-
манда ГО продовжувала навчан-
ня, беручи участь у найрізнома-

нітніших  вебінарах, воркшопах. 
Не забуваємо й про екологічну 
акцію «Відтворимо ліси разом», 
до якої організація активно до-
лучається кілька років поспіль.

«Ми мріяли захистити гар-
ний корисний проект, під який 
ми зможемо отримати кошти й 
втілити його в життя. Протягом 
деякого часу нам це не вдава-
лось, але в лютому минулого 
року удача нам посміхнулась, 
- розповідає Ірина Козловська. 
- Ми написали проект й разом 
з іншими 76 ГО взяли участь в  
конкурсі від благодійної органі-
зації «ЕПЛ» (Екологія – Право 
– Людина.) Проекти проходили 
ретельну перевірку й поступо-
во «відсіювались». І ось зали-
шилось 15 найкращих. І серед 
них - наш проект! Ми успішно 
захистились. За нами 
закріпили ментора 
(ми були  менті – мо-
лода організація), і 
почалась копітка ро-
бота над реалізацією 
нашого задуму».

«Рекреаційна тро-
па». Саме це й є про-
ектом, за який боро-
лись члени ГО. Що 
ж це таке? Реалізація 
проекту - створення 
екологічної, в нашо-
му випадку - рекреа-
ційної тропи в парку 
«Сосновий». Це буде 
не просто зона відпо-
чинку. Ця тропа - для 
отримання знань. Це 
буде доріжка, яка в 
прямому сенсі навча-
тиме, даватиме знан-
ня. Окрім лавок для 
відпочинку, урн для 
сміття, вздовж тропи 
будуть встановлені 
стенди з QR-кодами. 
На стендах буде міститись ін-
формація про правильне сор-
тування сміття, про рослинний 
та тваринний світ Луганщини 
та Новоайдарщини, про рідкіс-
ні  види, занесені до Червоної 
Книги. Ця тропа буде жива, 
вона працюватиме і буде корис-
ною і діткам, і дорослим. Вста-
новлення обладнання має бути 
завершене до 30 жовтня цього 
року. Як зауважують в ГО, ок-
рім активних членів організації, 
доклали зусилля до реалізації 
проекту Олена Кізілова та Ма-

рина Борисова, за що їм окрема 
подяка.

Співпраця з Новоайдар-
ським лісництвом. Ми вже не-
одноразово розповідали про тіс-
ну співпрацю та міцну дружбу 
шкільного лісництва «Дубок», а 
тепер ще й ГО «Зелені долоні» 
з Новоайдарським лісництвом 
(лісничий Ю. Черкасов) та лі-
со-мисливським господарством. 
Спільні заходи вже давно ста-
ли одними з найулюбленіших       
серед молоді.

Цьогоріч робітниками лі-
со-мисливського господарства 
було проведено пізнавальний 
та цікавий майстер-клас із виса-
дження зелених насаджень. Ро-
боту розпочали з правил техніки 
безпеки та поведінки перебуван-
ня на природі, в лісі. 

Лісничий ознайомив школя-
рів з організацією виробничо-
го процесу в Новоайдарському 
лісництві, розповів про те, як 
отримують посадковий матері-
ал. Дітям розповіли про схему 
посадки лісових та кущових 
культур та показали на прак-
тиці: на яку глибину саджати 
дерево, яка повинна бути між 
ними відстань в рядку та як 
правильно присипати коріння 
саджанця ґрунтом за допомогою                                  
Меча Колесова.

Як зазначив майстер, такі 

заходи сприяють поглибленню 
знань школярів про ліс, вихо-
ванню в підростаючого поколін-
ня почуття любові і бережливо-
го ставлення до природи рідного 
краю, сприяють вибору майбут-
ньої професії.

Лісівники високо оцінили 
рівень культури та старанність 
учнів і запевнили, що більше 95 
відсотків висаджених дерев та 
кущів повинні прийнятись.

Заходи в Новоайдарській са-
наторній школі та професійному 
аграрному ліцеї організовано 
в межах проекту «Від еколо-
гії природи до екології душі», 
який реалізує ГО «Зелені доло-
ні» за організаційної підтримки 
ГО «Взаємодія-Плюс» в межах 
Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру за фінансо-

вої підтримки урядів 
Данії, Швейцарії та 
Швеції.

«Мій голос - за при-
роду». Під таким гас-
лом члени ГО «Зелені 
долоні» взяли участь 
у місячнику охорони 
природи, залучивши 
здобувачів освіти Но-
воайдарської обласної 
санаторної школи та 
студентів Новоайдар-
ського професійного 
аграрного ліцею, про-
вели висадку декора-
тивних саджанців де-
рев та кущів.

У центрі улюблено-
го селища випускни-
ками школи спільно з 
представниками Ново-
айдарської селищної 
ради були висаджені 4 
види барбарисів  (а це 
111 кущів), туї та саку-
ри. 

2 та 9 жовтня здо-
бувачі освіти Новоайдарської 
обласної санаторної школи та 
Новоайдарського професійно-
го аграрного ліцею долучилися 
до акції «Озеленяємо грома-
ду разом». Акцію спрямовано 
на прибирання зелених зон та 
благоустрій території громади. 
Метою заходу було виховання 
відповідального ставлення ви-
хованців до довкілля шляхом 
безпосереднього залучення до 
процесу озеленення, прибиран-
ня, поливу, благоустрою рідного 
селища.

Завдяки згуртованості дитя-
чого колективу та представників 
ГО «Зелені долоні» під час акції 
було прибрано територію навко-
ло молодих насаджень у парку 
«Сосновий», які вихованці ви-
саджували власноруч цієї вес-
ни. Також членами шкільного 
лісництва «Дубок» та студента-
ми Новоайдарського аграрного 
професійного ліцею було про-
ведено полив нових саджанців 
дерев у центрі селища.

По закінченню учасники та 
учасниці акції висловити своє 
бажання приєднуватись до по-
дібних акцій і надалі. Хлопчики 
та дівчатка зауважили, що при-
йшли на акцію з великим бажан-
ням прибрати свій дім, яким є 
громада, школа, село, місто і вся 
Україна.

А ще дуже важливо, що, бе-
ручи участь в таких акціях, от-
римуючи правильне екологічне 
виховання, молодь буде свідомо 
ставитись до своєї поведінки: не 
кине сміття на дорогу, не зла-
має деревце, не затопче квітку, 
не образить тварину. Навпаки, 
буде чуйною та турботливою до 
природи та докладе всіх зусиль 
для її збереження. А це – най-
кращий результат, який тільки 
може бути.

Акцію було організовано під 
час місячника з охорони при-
роди під гаслом «Я віддаю свій 
голос за природу» у межах про-
екту «Від екології природи до 
екології душі». 

Плани на майбутнє. Гадаю, 
ви зрозуміли, що на досягну-
тому «долоньки» зупинятись 
не збираються. Планів мають 
– безліч, ними реально списа-
ний цілий блокнот. Тими, які в 
найближчій перспективі, з нами 
залюбки поділилися.

Тож перше – робота на рекре-
аційній тропі. Планується, що 
до неї будуть залучені не тільки 
дорослі та школярі, а й наймен-
ші мешканці громади – вихован-
ці дитячих садочків. «Гадаємо, 
будемо тісно співпрацювати з 
дитячими садочками «Сонечко» 
та «Суржанський», - говорить 
Олена Кранцевіч. – На їх базі 
ми створимо міні-еко-школу, 
яку назвемо «Паросток». І до 
навчання дошкільняток будемо 
залучати наших учнів-старшо-
класників, які перед цим, зви-
чайно, пройдуть спеціальне нав-
чання».

Також на базі організації най-
ближчим часом розпочне роботу 
Docu Клуб. Це кіноклуб, спря-
мування якого – правова освіта 
через документальне кіно. Орга-
нізація зможе проводити кінопо-
кази ліцензійних фільмів з прав 
людини не тільки в школі, а й для 
широкого загалу в бібліотеці,                                                                 
Будинку культури. 

Ми щиро бажаємо організа-
ції втілити всі плани та задуми 
в життя. Молодці! Так тримати! 
І про всі цікавинки та новини ми 
обов’язково розповімо на сто-
рінках газети.

М. ТИХОНОВА.

Ця стаття народилася із щирого захоплення. Захоплення доброю та корисною справою, яка робиться не для себе особисто, а практично для всіх мешканців 
громади. Захоплення ентузіазмом людей, які займаються цією справою. Захоплення результатом. Так, я щиро захопилася важливою та суспільно-корисною       
діяльністю громадської організації «Зелені долоні», яку започаткували в Новоайдарській обласній санаторній школі. Але про все по порядку.
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1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання 

Юридична адреса: Україна, 69063,  м. 
Запоріжжя, вул. Глісерна, буд. 8, кім. 30

тел. 093-726-92-35;  e-mail: redko@
parallel.ua

 (місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фі-
зичної особи - підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер те-

лефону)
2. Планована діяльність, її харак-

теристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характе-

ристика.
Встановлення додаткового техноло-

гічного обладнання АГЗП (автомобіль-
ний газозаправний пункт) на діючій 
АЗС що знаходиться за адресою: Луган-
ська обл., смт. Новоайдар, вул. Великий 
шлях, 64-в. Пропускна здатність по від-
пуску СВГ у автотранспорт до 200 авто/
добу.  

Технічна альтернатива 1. 
Встановлення наземного модуля для 

заправки автомобілів скрапленим вуг-
леводневим газом (далі - МЗАСГ) з на-
земним резервуаром СВГ об’ємом 10 м3 і 
ПРК. Особливістю МЗАСГ є блочне ви-
конання у повній заводській готовності. 
Устаткування, арматура, трубопроводи 
та контрольно-вимірювальні прилади, 
які входять до складу МЗАСГ, призначе-
ні для приймання, зберігання та видачі 
споживачам скрапленого газу.

Технічна альтернатива 2. 
Встановлення на діючій АЗС підзем-

ного резервуару об’ємом 10 м3 та ПРК 
для приймання, тимчасового зберігання 
та відпуску СВГ у автотранспорт. 

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтерна-
тиви.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Планована діяльність в межах при-
ватної земельної ділянки загальною 
площею 0,2 га (кадастровий номер 
4423155100:54:001:0012) за адресою: 
Луганська обл., Щастинський р-н,              
смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 64-
в.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Планована діяльність матиме пози-
тивний соціально-економічний вплив, 
обумовлений наданням послуг по за-
правці якісним пальним розширеного 
асортименту, збільшенню надходжень у 
місцевий бюджет при дотриманні еко-
логічних та санітарно-гігієнічних нор-
мативів.

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Існуюча АЗС здійснює приймання, 
зберігання та заправку автотранспорту 
рідким моторним паливом (РМП) різних 
видів та марок, а також сервісне обслуго-
вування водіїв та пасажирів. Підземний 
резервуарний парк для РМП загальним 
об’ємом 225 м3, трубопроводи обв’язки 
резервуарів та ПРК залишаються без 
змін. Кількість паливороздавальних ко-
лонок – 2 одиниці, продуктивність АЗС 
по РМП складає до 250 авто/добу. 

Планованою діяльністю передба-
чається встановлення на діючій АЗС 
наземного модуля для заправки автомо-
білів, який призначений для прийому, 
зберігання та заправки автотранспорту 
СВГ. МЗАСГ має у своєму складі: на-
земний резервуар об’ємом 10 м3, насос 
циркуляційний, трубопроводи обв’язки, 
контрольно-вимірювальні прилади, за-

пірні пристрої і клапани, ПРК. СВГ до-
ставляється в спеціальній автомобільній 
транспортній цистерні. Продуктивність 
модуля становить до 200 авто/добу. Річ-
на реалізація скрапленого газу 1750 м3. 

Зовнішнє пожежогасіння забезпечу-
ється з існуючого протипожежного гід-
ранту вуличних водопровідних мереж. 
Резервне живлення об’єкту від існую-
чого дизельного генератору AKSA APD 
16A потужністю 12,5 кВт.

Режим роботи цілодобовий, у 2 зміни 
по 12 годин. Кількість працівників - 8 
осіб.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернати-
вами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності встановлюються згідно 
чинного Законодавства України, вклю-
чаючи Водний кодекс України, Закони 
України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про відходи», 
«Про охорону земель», норми НАПБ 
А.01.001-2014.

Санітарні – не допускати перевищен-
ня ГДК хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному повітрі населених місць, 
нормативів ГДВ забруднюючих речовин 
із стаціонарних джерел згідно до наказу 
Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та 
допустимих рівнів шуму відповідно до 
ДБН В.1.1-31:2013.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 

1
Дотримання меж санітарно-захисної 

зони СЗЗ та стану шумового режиму 
згідно Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунк-
тів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. 
за №173)

щодо територіальної альтернативи 
2

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

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

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території вклю-

чає планування майданчика, влаштуван-
ня під’їзних доріг і шляхів до об’єкту 
будівництва та організація відведення 
дощових вод. Проектні рішення в пе-
ріод будівництва та експлуатації будуть 
забезпечувати раціональне використан-
ня ґрунту та водних ресурсів, а також 
будуть передбачені захисні та компен-
саційні заходи. Діяльність підприємства 
має здійснюватись з урахуванням вимог 
чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 

1
Еколого-інженерна підготовка і за-

хист території аналогічні, як для техніч-
ної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 
2

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
При проведені підготовчих, буді-

вельно-монтажних робіт та експлуатації 
об’єкту можливі впливи на навколишнє 
середовище.

Клімат та мікроклімат. Вплив не пе-
редбачається. 

Повітряне середовище. При будів-
ництві - короткочасне забруднення ат-
мосферного повітря забруднюючими 
речовинами, які утворюються при роботі 
задіяної техніки, проведенні зварюваль-

них та фарбувальних робіт. 
При експлуатації АЗС джерелами 

потенційного впливу на атмосферне 
повітря є: технологічне обладнання 
об’єкту - дихальні клапани резервуарів 
для зберіган  ня РМП та СВГ, ПРК, па-
ливоприймальний вузол СВГ, працюючі 
двигуни автотранспорту та дизельного 
генератору. В атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел потрапляють на-
ступні забруднюючі речовини: бензин, 
вуглеводні, пропан, бутан, оксиди вуг-
лецю, азоту, сірки, метан та речовини у 
вигляді суспендованих твердих части-
нок; від пересувного джерела (автотран-
спорт) – оксиди вуглецю, азоту, сірки, 
речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок та вуглеводні.

Планована діяльність не здійснюва-
тиме суттєвого впливу на стан атмос-
ферного повітря, рівень його характери-
зується як екологічно допустимий.

Водне середовище. Водопостачання 
з існуючої водозабірної свердловини. 
Каналізування – на локальні очисні спо-
руди. Вода питна - привозна бутильова-
на. Вплив планованої діяльності на вод-
не середовище знаходитиметься в межах 
допустимих норм.

Ґрунти. При будівництві - незначні 
впливи під час планування майданчика 
(будівельне сміття та паливно-мастильні 
матеріали від роботи будівельних меха-
нізмів). З метою запобігання негативно-
го впливу на ґрунт проектом передбача-
ється оснащення площадки контейнера-
ми для побутових і будівельних відходів 
і вивезення їх на полігон побутових 
відходів. По закінченню проведення бу-
дівельних робіт передбачено здійснити 
благоустрій та озеленення території.

При впровадженні планованої діяль-
ності вплив не передбачається. Майдан-
чик в місцях можливого забруднення 
ґрунтів (під’їзні автодороги) буде мати 
тверде покриття. 

Шум. Розповсюдження шуму в ме-
жах майданчика і санітарно захисної 
зони не перевищуватиме допустимих 
значень. 

Рослинний і тваринний світ та об’єк-
ти природно-заповідного фонду. Вплив 
не передбачається. Об’єкти природ-
но-заповідного фонду в районі розташу-
вання відсутні. 

Навколишнє соціальне середовище. 
Планована діяльність не призведе до 
погіршення умов проживання і здоров’я 
населення. 

Навколишнє техногенне середовище.  
Вплив не передбачається.

Передбачені технологічні рішення, 
методи керування та застосовані заходи 
забезпечують дотримання норм діючого 
природоохоронного та санітарного зако-
нодавства. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 

1
Планована діяльність не спричинить 

значного негативного впливу на довкіл-
ля та здоров’я населення . Санітарно-за-
хисна зона витримана.

територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не 

розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

9. Належність планованої діяльно-
сті до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до 
другої категорії планованої діяльності 
та об’єктів, що можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» - частина 3 пункт 4 (поверхневе та 

підземне зберігання викопного палива 
чи продуктів їх переробки на площі 500 
квадратних метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 кубіч-
них метрів і більше).

10. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу 
на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонно-
го впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде проведений у відповідно-
сті до ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

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

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

проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності;

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

надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналі-
зу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів гро-
мадськості надається можливість нада-
вати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та пла-
нованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля

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

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропо-
зицій. 

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

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами 

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)
що видається Департаментом кому-

нальної власності, земельних, майнових 
відносин, екології та природних ресур-
сів Луганської обласної державної адмі-
ністрації

 (орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції 

громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту комунальної влас-
ності, земельних, майнових відносин, 
екології та природних ресурсів Луган-
ської обласної державної адміністра-
ції. Поштова адреса: 93405, м. Сєвєро-
донецьк, проспект Центральний, 59 
(фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, 
площа Перемоги, 2). Електрона адре-
са: lugcomland@loga.gov.ua, телефон 
(+3806452) 2-55-00, 2-55-77, (0645)70-
44-44, контактна особа: Пономаренко 
Євген Володимирович.

(найменування уповноваженого ор-
гану, поштова адреса, електронна адре-
са, номер телефону та контактна особа)

 * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-

ки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господа-

рювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «НАФТОПРОМТОРГ»
код ЄДРПОУ 37790532

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифіка-
ційний код або серія та номер паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного         
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання 

Юридична адреса: Україна, 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Глісерна, буд. 8, 

кім. 30
тел. 093-726-92-35;  e-mail: redko@

parallel.ua
 (місцезнаходження юридичної осо-

би або місце провадження діяльності 
фізичної особи - підприємця (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер те-
лефону)

2. Планована діяльність, її харак-
теристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Встановлення додаткового техно-
логічного обладнання АГЗП (автомо-
більний газозаправний пункт) на дію-
чій АЗС що знаходиться за адресою: 
Луганська обл., смт. Новоайдар, пров. 
Незалежності, 16. Пропускна здатність 
по відпуску СВГ у автотранспорт до 200 
авто/добу.  

Технічна альтернатива 1. 
Встановлення наземного модуля для 

заправки автомобілів скрапленим вугле-
водневим газом (далі - МЗАСГ) з назем-
ним резервуаром СВГ об’ємом 10 м3 і 
ПРК. Особливістю МЗАСГ є блочне ви-
конання у повній заводській готовності. 
Устаткування, арматура, трубопроводи 
та контрольно-вимірювальні прилади, 
які входять до складу МЗАСГ, призначе-
ні для приймання, зберігання та видачі 
споживачам скрапленого газу.

Технічна альтернатива 2. 
Встановлення на діючій АЗС підзем-

ного резервуару об’ємом 10 м3 та ПРК 
для приймання, тимчасового зберігання 
та відпуску СВГ у автотранспорт. 

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтерна-
тиви.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Планована діяльність в межах при-
ватної земельної ділянки загальною 
площею 0,12 га (кадастровий номер 
4423155100:26:001:0009) за адресою: 
Луганська обл., Щастинський р-н, смт. 
Новоайдар, пров. Незалежності, 16.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Планована діяльність матиме пози-
тивний соціально-економічний вплив, 
обумовлений наданням послуг по за-
правці якісним пальним розширеного 
асортименту, збільшенню надходжень 
у місцевий бюджет при дотриманні еко-
логічних та санітарно-гігієнічних нор-
мативів.

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Існуюча АЗС здійснює приймання, 
зберігання та заправку автотранспорту 
рідким моторним паливом (РМП) різ-
них видів та марок, а також сервісне 
обслуговування водіїв та пасажирів. 
Підземний резервуарний парк для РМП 
загальним об’ємом 44 м3, трубопроводи 
обв’язки резервуарів та ПРК залиша-
ються без змін. Кількість паливорозда-
вальних колонок – 1 шт., продуктивність 
АЗС по РМП складає до 250 авто/добу. 

Планованою діяльністю передба-
чається встановлення на діючій АЗС 
наземного модуля для заправки автомо-
білів, який призначений для прийому, 
зберігання та заправки автотранспорту 
СВГ. МЗАСГ має у своєму складі: на-
земний резервуар об’ємом 10 м3, насос 
циркуляційний, трубопроводи обв’язки, 
контрольно-вимірювальні прилади, за-
пірні пристрої і клапани, ПРК. СВГ до-

ставляється в спеціальній автомобільній 
транспортній цистерні. Продуктивність 
модуля становить до 200 авто/добу. Річ-
на реалізація скрапленого газу 1750 м3. 

Зовнішнє пожежогасіння забезпечу-
ється з існуючого протипожежного гід-
ранту вуличних водопровідних мереж. 
Резервне живлення об’єкту від існую-
чого дизельного генератору AKSA APD 
16A потужністю 12,5 кВт.

Режим роботи цілодобовий, у 2 змі-
ни по 12 годин. Кількість працівників - 8 
осіб.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернати-
вами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності встановлюються згідно 
чинного Законодавства України, вклю-
чаючи Водний кодекс України, Закони 
України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про відходи», 
«Про охорону земель», норми НАПБ 
А.01.001-2014.

Санітарні – не допускати перевищен-
ня ГДК хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному повітрі населених місць, 
нормативів ГДВ забруднюючих речовин 
із стаціонарних джерел згідно до наказу 
Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та 
допустимих рівнів шуму відповідно до 
ДБН В.1.1-31:2013.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Дотримання меж санітарно-захисної 

зони СЗЗ та стану шумового режиму 
згідно Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунк-
тів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. 
за №173)

щодо територіальної альтернати-
ви 2

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

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

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території 

включає планування майданчика, влаш-
тування під’їзних доріг і шляхів до 
об’єкту будівництва та організація від-
ведення дощових вод. Проектні рішен-
ня в період будівництва та експлуатації 
будуть забезпечувати раціональне ви-
користання ґрунту та водних ресурсів, 
а також будуть передбачені захисні та 
компенсаційні заходи. Діяльність під-
приємства має здійснюватись з ураху-
ванням вимог чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернати-

ви 1 Еколого-інженерна підготовка і 
захист території аналогічні, як для тех-
нічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
При проведені підготовчих, буді-

вельно-монтажних робіт та експлуатації 
об’єкту можливі впливи на навколишнє 
середовище.

Клімат та мікроклімат. Вплив не пе-
редбачається. 

Повітряне середовище. При будівни-
цтві - короткочасне забруднення атмос-
ферного повітря забруднюючими ре-
човинами, які утворюються при роботі 
задіяної техніки, проведенні зварюваль-
них та фарбувальних робіт. 

При експлуатації АЗС джерелами 
потенційного впливу на атмосферне 

повітря є: технологічне обладнання 
об’єкту - дихальні клапани резервуарів 
для зберігання РМП та СВГ, ПРК, па-
ливоприймальний вузол СВГ, працюючі 
двигуни автотранспорту та дизельного 
генератору. В атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел потрапляють на-
ступні забруднюючі речовини: бензин, 
вуглеводні, пропан, бутан, оксиди вуг-
лецю, азоту, сірки, метан та речовини у 
вигляді суспендованих твердих части-
нок; від пересувного джерела (автотран-
спорт) – оксиди вуглецю, азоту, сірки, 
речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок та вуглеводні.

Планована діяльність не здійснюва-
тиме суттєвого впливу на стан атмос-
ферного повітря, рівень його характери-
зується як екологічно допустимий.

Водне середовище. Мережі водопо-
стачання та побутової каналізації від-
сутні. Туалет на вулиці, збір нечистот 
у ізольовану вигрібну яму. Вода питна 
- привозна бутильована. Вплив плано-
ваної діяльності на водне середовище 
знаходитиметься в межах допустимих 
норм.

Ґрунти. При будівництві - незначні 
впливи під час планування майданчика 
(будівельне сміття та паливно-мастиль-
ні матеріали від роботи будівельних 
механізмів). З метою запобігання не-
гативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається оснащення площадки 
контейнерами для побутових і будівель-
них відходів і вивезення їх на полігон 
побутових відходів. По закінченню про-
ведення будівельних робіт передбачено 
здійснити благоустрій та озеленення 
території.

При впровадженні планованої діяль-
ності вплив не передбачається. Майдан-
чик в місцях можливого забруднення 
ґрунтів (під’їзні автодороги) буде мати 
тверде покриття. 

Шум. Розповсюдження шуму в ме-
жах майданчика і санітарно захисної 
зони не перевищуватиме допустимих 
значень. 

Рослинний і тваринний світ та об’єк-
ти природно-заповідного фонду. Вплив 
не передбачається. Об’єкти природ-
но-заповідного фонду в районі розташу-
вання відсутні. 

Навколишнє соціальне середовище. 
Планована діяльність не призведе до 
погіршення умов проживання і здоров’я 
населення. 

Навколишнє техногенне середови-
ще.  Вплив не передбачається.

Передбачені технологічні рішення, 
методи керування та застосовані заходи 
забезпечують дотримання норм діючого 
природоохоронного та санітарного зако-
нодавства. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Планована діяльність не спричинить 

значного негативного впливу на довкіл-
ля та здоров’я населення . Санітарно-за-
хисна зона витримана.

територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не 

розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

9. Належність планованої діяльно-
сті до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля (зазначити відповідний пункт і ча-
стину статті 3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до 
другої категорії планованої діяльності 
та об’єктів, що можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» - частина 3 пункт 4 (поверхневе та 
підземне зберігання викопного палива 
чи продуктів їх переробки на площі 500 

квадратних метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 кубіч-
них метрів і більше).

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

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде проведений у відповідно-
сті до ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»

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

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

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

проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час гро-
мадського обговорення, під час здійс-
нення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації;

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

врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про проваджен-
ня планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів гро-
мадськості надається можливість нада-
вати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та пла-
нованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 

(COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля

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

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропо-
зицій. 

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

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами 

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)
що видається Департаментом кому-

нальної власності, земельних, майнових 
відносин, екології та природних ресур-
сів Луганської обласної державної адмі-
ністрації

 (орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції гро-

мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Департаменту комунальної влас-
ності, земельних, майнових відносин, 
екології та природних ресурсів Луган-
ської обласної державної адміністра-
ції. Поштова адреса: 93405, м. Сєвєро-
донецьк, проспект Центральний, 59 
(фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, 
площа Перемоги, 2). Електрона адре-
са: lugcomland@loga.gov.ua, телефон 
(+3806452) 2-55-00, 2-55-77, (0645)70-
44-44, контактна особа: Пономаренко 
Євген Володимирович.

(найменування уповноваженого ор-
гану, поштова адреса, електронна адре-
са, номер телефону та контактна особа)

 * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом 
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «НАФТОПРОМТОРГ»
код ЄДРПОУ 37790532

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання 

Юридична адреса: Україна, 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Глісерна, буд. 8, 

кім. 30
тел. 093-726-92-35;  e-mail: redko@

parallel.ua
 (місцезнаходження юридичної осо-

би або місце провадження діяльності 
фізичної особи - підприємця (пошто-
вий індекс, адреса), контактний номер 

телефону)
2. Планована діяльність, її харак-

теристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характе-

ристика.
Встановлення додаткового техноло-

гічного обладнання АГЗП (автомобіль-
ний газозаправний пункт) на діючій 
АЗС що знаходиться за адресою: Лу-
ганська область, с. Передільське, вул. 
Центральна, 1-б. Пропускна здатність 
по відпуску СВГ у автотранспорт до 
200 авто/добу.  

Технічна альтернатива 1. 
Встановлення наземного модуля 

для заправки автомобілів скрапленим 
вуглеводневим газом (далі - МЗАСГ) з 
наземним резервуаром СВГ об’ємом 10 
м3 і ПРК. Особливістю МЗАСГ є блочне 
виконання у повній заводській готовно-
сті. Устаткування, арматура, трубопро-
води та контрольно-вимірювальні при-
лади, які входять до складу МЗАСГ, 
призначені для приймання, зберігання 
та видачі споживачам скрапленого газу.

Технічна альтернатива 2. 
Встановлення на діючій АЗС підзем-

ного резервуару об’ємом 10 м3 та ПРК 
для приймання, тимчасового зберігання 
та відпуску СВГ у автотранспорт. 

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтерна-
тиви.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Планована діяльність в межах орен-
дованої земельної ділянки загальною 
площею 0,22 га (кадастровий номер 
4424885000:27:001:0001) за адресою: 
Луганська область, Щастинський р-н, 
с. Передільське, вул. Центральна, 1-б.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Планована діяльність матиме пози-
тивний соціально-економічний вплив, 
обумовлений наданням послуг по за-
правці якісним пальним розширеного 
асортименту, збільшенню надходжень 
у місцевий бюджет при дотриманні 
екологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів.

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Існуюча АЗС здійснює приймання, 
зберігання та заправку автотранспорту 
рідким моторним паливом (РМП) різ-
них видів та марок, а також сервісне 
обслуговування водіїв та пасажирів. 
Підземний резервуарний парк для РМП 
загальним об’ємом 92 м3, трубопроводи 
обв’язки резервуарів та ПРК залиша-
ються без змін. Кількість паливорозда-
вальних колонок – 2 одиниці, продук-
тивність АЗС по РМП складає до 250 
авто/добу. 

Планованою діяльністю передба-
чається встановлення на діючій АЗС 
наземного модуля для заправки автомо-
білів, який призначений для прийому, 
зберігання та заправки автотранспорту 
СВГ. МЗАСГ має у своєму складі: на-
земний резервуар об’ємом 10 м3, насос 
циркуляційний, трубопроводи обв’яз-
ки, контрольно-вимірювальні прилади, 
запірні пристрої і клапани, ПРК. СВГ 

доставляється в спеціальній автомо-
більній транспортній цистерні. Продук-
тивність модуля становить до 200 авто/
добу. Річна реалізація скрапленого газу 
1750 м3. 

Зовнішнє пожежогасіння забезпечу-
ється з існуючого протипожежного гід-
ранту вуличних водопровідних мереж. 
Резервне живлення об’єкту від існую-
чого дизельного генератору AKSA APD 
16A потужністю 12,5 кВт.

Режим роботи цілодобовий, у 2 змі-
ни по 12 годин. Кількість працівників 
- 10 осіб.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження пла-

нованої діяльності встановлюються 
згідно чинного Законодавства України, 
включаючи Водний кодекс України, За-
кони України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», «Про 
охорону атмосферного повітря», «Про 
відходи», «Про охорону земель», норми 
НАПБ А.01.001-2014.

Санітарні – не допускати переви-
щення ГДК хімічних і біологічних речо-
вин в атмосферному повітрі населених 
місць, нормативів ГДВ забруднюючих 
речовин із стаціонарних джерел згідно 
до наказу Мінприроди від 27.06.2006р 
№ 309 та допустимих рівнів шуму від-
повідно до ДБН В.1.1-31:2013.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 

1.
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Дотримання меж санітарно-захис-

ної зони СЗЗ та стану шумового ре-
жиму згідно Державних санітарних 
правил планування та забудови насе-
лених пунктів (наказ МОЗ України від 
19.06.1996 р. за №173)

щодо територіальної альтернати-
ви 2

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

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

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території 

включає планування майданчика, 
влаштування під’їзних доріг і шляхів 
до об’єкту будівництва та організа-
ція відведення дощових вод. Проектні 
рішення в період будівництва та екс-
плуатації будуть забезпечувати раціо-
нальне використання ґрунту та водних 
ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи. Діяль-
ність підприємства має здійснюватись з 
урахуванням вимог чинного законодав-
ства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 

1.
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Еколого-інженерна підготовка і за-

хист території аналогічні, як для тех-
нічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2 Територіальна альтернатива 2 
не розглядається, оскільки планована 
діяльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
При проведені підготовчих, буді-

вельно-монтажних робіт та експлуата-
ції об’єкту можливі впливи на навко-
лишнє середовище.

Клімат та мікроклімат. Вплив не пе-
редбачається. 

Повітряне середовище. При будів-
ництві - короткочасне забруднення ат-
мосферного повітря забруднюючими 
речовинами, які утворюються при ро-
боті задіяної техніки, проведенні зва-

рювальних та фарбувальних робіт. 
При експлуатації АЗС джерелами 

потенційного впливу на атмосферне 
повітря є: технологічне обладнання 
об’єкту - дихальні клапани резервуа-
рів для зберігання РМП та СВГ, ПРК, 
паливоприймальний вузол СВГ, пра-
цюючі двигуни автотранспорту та 
дизельного генератору. В атмосферне 
повітря від стаціонарних дже- р е л 
потрапляють наступні забруд- нюючі 
речовини: бензин, вуглеводні, пропан, 
бутан, оксиди вуглецю, азоту, сірки, ме-
тан та речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок; від пересувного 
джерела (автотранспорт) – оксиди вуг-
лецю, азоту, сірки, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок та 
вуглеводні.

Планована діяльність не здійснюва-
тиме суттєвого впливу на стан атмос-
ферного повітря, рівень його характе-
ризується як екологічно допустимий.

Водне середовище. Водопостачання 
з існуючої водозабірної свердловини. 
Каналізування – на локальні очисні 
споруди. Вода питна - привозна бути-
льована. Вплив планованої діяльності 
на водне середовище знаходитиметься 
в межах допустимих норм.

Ґрунти. При будівництві - незначні 
впливи під час планування майданчика 
(будівельне сміття та паливно-мастиль-
ні матеріали від роботи будівельних 
механізмів). З метою запобігання не-
гативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається оснащення площадки 
контейнерами для побутових і буді-
вельних відходів і вивезення їх на полі-
гон побутових відходів. По закінченню 
проведення будівельних робіт передба-
чено здійснити благоустрій та озеле-
нення території.

При впровадженні планованої ді-
яльності вплив не передбачається. 
Майданчик в місцях можливого забруд-
нення ґрунтів (під’їзні автодороги) буде 
мати тверде покриття. 

Шум. Розповсюдження шуму в ме-
жах майданчика і санітарно захисної 
зони не перевищуватиме допустимих 
значень. 

Рослинний і тваринний світ та 
об’єкти природно-заповідного фонду. 
Вплив не передбачається. Об’єкти при-
родно-заповідного фонду в районі роз-
ташування відсутні. 

Навколишнє соціальне середовище. 
Планована діяльність не призведе до 
погіршення умов проживання і здо-
ров’я населення. 

Навколишнє техногенне середови-
ще.  Вплив не передбачається.

Передбачені технологічні рішення, 
методи керування та застосовані заходи 
забезпечують дотримання норм діючо-
го природоохоронного та санітарного 
законодавства. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Планована діяльність не спричи-

нить значного негативного впливу на 
довкілля та здоров’я населення . Сані-
тарно-захисна зона витримана.

територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не 

розглядається, оскільки планована ді-
яльність  передбачається на території 
існуючої АЗС.

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до 
другої категорії планованої діяльності 
та об’єктів, що можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» - частина 3 пункт 4 (поверхневе та 

підземне зберігання викопного палива 
чи продуктів їх переробки на площі 500 
квадратних метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 кубіч-
них метрів і більше).

10. Наявність підстав для здійс-
нення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених дер-
жав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде проведений у відпо-
відності до ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»

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

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

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

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

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

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

врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

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

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухан-
ня не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, 
про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

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

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлен-
ня). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

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

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планова-
ної діяльності буде Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами 

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)
що видається Департаментом кому-

нальної власності, земельних, майно-
вих відносин, екології та природних ре-
сурсів Луганської обласної державної 
адміністрації

 (орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції 

громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту комунальної влас-
ності, земельних, майнових відносин, 
екології та природних ресурсів Луган-
ської обласної державної адміністра-
ції. Поштова адреса: 93405, м. Сєвєро-
донецьк, проспект Центральний, 59 
(фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, 
площа Перемоги, 2). Електрона адре-
са: lugcomland@loga.gov.ua, телефон 
(+3806452) 2-55-00, 2-55-77, (0645)70-
44-44, контактна особа: Пономаренко 
Євген Володимирович.

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

 * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «НАФТОПРОМТОРГ»
код ЄДРПОУ 37790532

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікацій-
ний код або серія та номер паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реє-
стру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єк-

том господарювання)
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

1. Планована діяльність.
Державне підприємство 

«Станично – Луганське досвід-
не лісомисливське господар-
ство», планує проведення спе-
ціального використання лісових 
ресурсів в порядку проведення 
суцільних санітарних рубок у 
насадженнях, пошкоджених лі-
совими пожежами, з подальшим 
лісовідновленням на місцях 
зрубів.   

Планова діяльність здійсню-
ється на території лісового фон-
ду Державного підприємства 
«Станично-Луганське досвідне 
лісомисливське господарство», 
яке включає 6 структурних під-
розділів (лісництва) – Щастин-
ське лісництво, Кондрашівське 
лісництво, Піщане лісництво, 
Станично-Луганське лісництво, 
Малинівське лісництво, Чугин-
ське лісництво. Лісові масиви 
розташовані на території Ща-
стинського району Луганської 
області. 

Площа державного під-
приємства «Станично-Луган-
ське досвідне лісомислив-
ське господарство» складає                           
37600 га.

Проектна розрахункова лісо-
сіка суцільних санітарних рубок 
по ДП «Станисно-Луганське 
ДЛМГ» становить 76054 м3 
деревини (у тому числі ліквід-
ної – 66582 м3) на площі 750,04 
га, зокрема: у Малинівському 
лісництві – 29401 м3 (у тому 
числі ліквідної – 25953 м3) на 
площі 202,11га, у Піщаному ліс-
ництві - 18630 м3 (у тому числі 
ліквідної – 16355 м3) на площі 
117,79 га, у Станично – Луган-
ському лісництві 25537 м3 (у 
тому числі ліквідної – 21897м3) 
на площі 411,14 га, у Чугин-
ському лісництві – 246 м3 (у 
тому числі ліквідної 214 м3) на 
площі 3,0 га, та Щастинському 
лісництві – 2240 м3 (у тому чис-
лі ліквідної 2163 м3) на площі 
16,0 га. Вся розрахункова лі-
сосіка зосереджена в сосновій                                          
госпсекції.     

2. Суб’єкт господарювання.
Державне підприємство 

«Станично – Луганське досвід-
не лісомисливське господар-
ство» код ЄДРПОУ 00993633 
93600, Луганська область, Ща-
стинський район, смт. Стани-
ця Луганська, вул. Букаєва, 4,     
тел.(06472) 3-14-14.                                                                                                                     

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення.

Міністерство захисту до-
вкілля та природних ресурсів 
України, 03035 м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липків-
ського, 35, Департамент еко-
логічної оцінки та контролю, 
тел../факс (044) 206-31-15, 206-
31-64 е-mаil: OVD@mepr.gov.
ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Де-
партаменту екологічної оцінки 
та контролю      

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

Відповідно до законодавства 
рішенням про проведення пла-
нової діяльності будуть спеці-
альні дозволи на використання 
лісових ресурсів – лісорубні 
квитки.

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

Тривалість громадського об-
говорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не біль-
ше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цьо-
го оголошення (зазначається у 
назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

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

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

Громадські слухання (перші) 
відбудуться 

Дата, час, місце та адреса 
проведення громадських слу-
хань не визначено. Тимчасово, 
на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню 
на території України короно 
вірусної хвороби (COVID-19), 
до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадське 
обговорення планованої ді-
яльності проводяться у формі 
надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі                                    
в електронному вигляді). 

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

інформації щодо планованої                             
діяльності.

Міністерство захисту до-
вкілля та природних ресурсів 
України, 03035 м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липків-
ського, 35, Департамент еколо-
гічної оцінки та контролю, тел../
факс (044) 206-31-15, 206-31-64 
е-mаil: OVD@mepr.gov.ua, кон-
тактна особа: Тіщенкова Мари-
на Олегівна, директор Депар-
таменту екологічної оцінки та 
контролю.    

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

Міністерство захисту до-
вкілля та природних ресурсів 
України, 03035 м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липків-
ського, 35, Департамент еко-
логічної оцінки та контролю, 
тел../факс (044) 206-31-15, 206-
31-64 е-mаil: OVD@mepr.gov.
ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Де-
партаменту екологічної оцінки 
та контролю

________________________
___________________________
___________________________

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього стро-
ку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна ін-
формація щодо планованої             
діяльності.

Звіт з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності   з 
додатками на 549 аркушах.

_______________________
_________________________
__________________________
________________ (зазначити 
усі інші матеріали, надані на                  
розгляд громадськості)

_______________________
_________________________
_________________________
_________________ (зазначи-

ти іншу екологічну інформа-
цію, що стосується планованої                         
діяльності)

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

Ознайомлення зі змістом зві-
ту ОВД можливо в робочі часи  
з 28.10.2021 р.

Станично-Луганська селищ-
на військово-цивільна адміні-
страція, вул. Центральна, буд. 
25, смт Станиця Луганська, 
Щастинський р-н, Луганська 
обл., 93600, години роботи: 
пн-чт 08:00 - 16:45 (перерва 
12:00 - 12.30), пт 08:00 - 15:45; 
_______________________;

Широківська сільська вій-
ськово-цивільна адміністрація, 
вул. Центральна буд. 1, с-ще 
Широкий, Щастинський р-н,  
Луганська обл., 93624, години 
роботи: пн-пт 08:00 - 17:00; 

Нижньотеплівська сіль-
ська військово-цивільна ад-
міністрація, вул. Центральна, 
буд. 1, с. Нижньотепле, Щас-
тинський р-н, Луганська обл., 
93632, години роботи: пн-пт                         
08:00 - 17:00;

Щастинська районна дер-
жавна адміністрація, вул. Не-
залежності, 2, смт. Новоайдар, 
Щастинський р-н, Луганська 
обл., 93500, графік роботи:                 
пн-пт 08:00 - 17:00;

Державне підприємство 
«Станично-Луганське досвідне 
лісомисливське господарство» 
вул. 5 Лінія, 27 смт. Станиця 
Луганська, Щастинський р-н, 
Луганська обл., 93600 графік 
роботи: пн-пт 08:00 - 17:00.

Контактна особа: Маліков 
Андрій Михайлович,  контак-
тний телефон +38(099)  0448572. 

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.

РЕмОНТ 
СТиРАЛЬНЫХ 

мАШиН-автомат 
всех производителей. 

Гарантия
095-470-64-66. 

ПОмНим...
Трагічною хвилею прокотилася болісна звістка вулицями 

села Олексіївка. 18 жовтня закінчився земний шлях  нашої 
односельчанки СТРИЖОБИК Валентини Миколаївни. Жор-
стока хвороба безжально вирвала з наших лав людину. яка 
все своє трудове життя присвятила нашому селу.

Народилась Валентина Миколаївна 13 лютого 1962 року в        
с.  Верхня Макіівка Ростовської області (Російська Федерація). 
По закінченню школи 1977-1980 навчалася в Ворошиловоград-
ському (нині Луганському) кооперативному технікумі. 

Трудову діяльність почала з відповідальної посади заступника 
голови правління Олексіївського сільпо, була переведена на по-
саду економіста.

 В квітні 1982 року була прийнята інструктором по спорту к-пу 
ім. Кірова (нині КСП «Олексіївське»). 31 квітня 1985 року була 
обрана головою профсоюзного комітету. З вересня 1986 року 
була зарахована бухгалтером. З кожним роком все більше зану-
рювалась в бухгалтерську роботу. Старанна, трудолюбива, відповідальна  – показала себе Валенти-
на Миколаївна. У березні 2003 року була переведена на посаду головного бухгалтера сільгосппід-
приємства. Своєю працею вона заслужила лише найщиріших слів визнання та пошани. Головними 
рисами її характеру були шановливе ставлення до  людей, вміння вислухати кожного, доброзичли-
вість. Якщо потрібна допомога, зробить оперативно, стримана. Ніколи не підвищує голосу, завжди 
привітна, усміхнена. Всі ці риси допомогали в роботі з колегами, спілкуванні з односельцями.

Незважаючи на зайнятість в роботі, вона була уважною до сім’ї. Разом з чоловіком Петром Пав-
ловичем виховали двох діток: Наталію і Світлану.

Нехай добрі, світлі спогади про Валентину Миколаївну назавжди залишаться в серцях рідних, 
колег, друзів, односельчан.

Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять  Валентині Миколаївні!
Правління КСП «Олексіївське», спеціалісти.

Выражаем искренние со-
болезнования Торбе Сергею 
Ивановичу по поводу смерти 
матери  

ТОРБЫ Людмилы 
Степановны.

Коллектив  КНП  
«Новоайдарская 

многопрофильная
больница».

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________2021347484_____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-

нованої діяльності)

ОгОЛОШЕННя про початок громадського 
обговорення  звіту  з оцінки впливу на довкілля
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29 октября, 
23 лунный день, 
убывающая Луна 
в знаке Лев.

Луна бывает 
непредсказуема, и 

двадцать третий день кажется необычным, странным и за-
гадочным. Вселенная будто проверяет нас, устраивая всякие 
испытания. Но мы предупреждены, значит, и справляться с 
соблазнами будет проще.

30 октября, 24 лунный день, убывающая Луна в знаке 
Лев.

 Вот и настал двадцать четвертый лунный день – день чу-
дес и удивительных превращений. Мир наполнен возможно-
стями, и Луна сияет особенно ярко для тех, кто решил начать 
новую жизнь. 

31 октября, 25 лунный день, убывающая Луна в знаке 
Дева.

Двадцать пятые сутки можно назвать временем мудрости, 
пророчества и созерцания. Нельзя суетиться и заниматься 
ерундой – все великие дела совершаются в двадцать пятый 
лунный день (ну, и в другие деньки тоже). 

1 ноября 2021 года, 26 лунный день, убывающая Луна 
в знаке Дева. 

Стихией 26 дня является Земля. Земля – это наш общий 
дом, стихия дарует нам уверенность, она надежна и непоко-
лебима. Земля ассоциируется с рутиной, зато она наделяет 
нас спокойствием и помогает в принятии важных решений. 

2 ноября 2021 года, 27 лунный день, убывающая Луна 
в знаке Весы.

Двадцать седьмые лунные сутки – это время очищения, 
мудрости и преображения. Будем честны перед собой и по-
стараемся обрести внутреннюю гармонию – тогда и день про-
йдет мирно, а Луна озарит путь своим нежным светом. 

3 ноября 2021 года, 28 лунный день, убывающая Луна 
в знаке Весы.

У Луны много прекрасных и чудесных дней, и двадцать 
восьмые сутки по праву названы одними из лучших во всем 
месяце. Проблемы рассасываются сами собой, а космическое 
влияние в этот день исключительно позитивное.

4 ноября 2021 года, 29 лунный день, убывающая Луна 
в знаке Скорпион.

Двадцать девятый лунный день приносит хаос и неразбе-
риху, эти сутки можно назвать самыми тяжелыми во всем ме-
сяце. Даже Луна стыдливо прячет лик, будто извиняется за 
негативное космическое влияние.

3 листопада – День інженерних військ
3 листопада –   День ракетних військ тa артилерії
4 листопада – День залізничника
6 листопада – Міжнародний день запобігання експлу-
атації довкілля під час війни і збройних конфліктів
7 листопада – День працівника соціальної сфери
9 листопада – День української писемності і мови
9 листопада –   Всеукраїнський день працівників 
культури тa майстрів народного мистецтва
10 листопада – Міжнародний день бухгалтера
14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діа-
бету
14 листопада – Міжнародний день логопеда
16 листопада – Міжнародний день терпимості
16 листопада –   День працівників радіо, телебачення 
і зв'язку
17 листопада – День студента
17 листопада – Міжнародний день студентів
17 листопада – Всесвітній день боротьби проти хро-
нічної обструктивної хвороби легенів
19 листопада – День працівників гідрометеорологіч-
ної служби
19 листопада – День скловиробника
20 листопада –  Всесвітній день дитини
20 листопада   –   День індустріалізації Африки
21 листопада  - Всесвітній день пам'яти жертв ДТП
21 листопада  -  День працівників сільського госпо-
дарства
21 листопада – Всесвітній день телебачення
22 листопада – День Свободи
25 листопада –  Міжнародний день боротьби зa лікві-
дацію насильства відносно жінок
27 листопада  –  Дeнь пам'яті жертв голодоморів
28 листопада – День працівника фінансового моніто-
рингу

Народний календар на листопад
8 листопада, понеділок - Міжнародний день КВК
16 листопада, вівторок - Всесвітній День ґудзиків
21 листопада, неділя - Всесвітній день вітань
25 листопада, четвер - День подяки
26 листопада, п’ятниця - Чорна п’ятниця (Black 
Friday)
30 листопада, вівторок - День домашніх тварин  

Зазначимо, що переведення годинників в 
Україні на зимовий і літній час здійснюєть-
ся майже чотири десятиліття, і за традицією 
стрілки зрушують восени та навесні - в остан-
ню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 
31 жовтня, о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба у 
вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Переведення годинників в Україні регламентується поста-

новою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 
«Про порядок обчислення часу на території 
України».

 «Літній» і «зимовий» порядок обчислення 
часу вперше був запроваджений у Великій Бри-
танії в 1908 році для економії та раціональні-
шого розподілу електроенергії впродовж доби. 
В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регу-
лярно почав здійснюватися з 1981 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 
у березні поточного року відправила на доопрацювання в ко-
мітет законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», 
який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, 
таким чином, залишити в Україні «зимовий» час.

31 октября исполняется 50 лет  
САВИНОЙ Елене Николаевне!
В 50 все краски ярки,
Вы все также хороши,
И сегодня нам позвольте
Пожелать от всей души —
Больше радостных событий,
Опыт Вам помощник в том,
Пожелаем Вам открытий,
Путешествий срок пришел.

Коллектив  КНП 
«Новоайдарская многопрофиль-

ная больница».

У ніч проти 31 жовтня, неділі, о 4 го-
дині ранку українці переходять на зимо-
вий час, тобто переводять стрілки го-
динника на 1 (одну) годину назад. 

НОВОАЙДАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

НА ЗАЙНЯТТЯ  ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ   
ПОСАДОВОЇ  ОСОБИ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ: 
 • спеціаліста І категорії сектору управління 

персоналом апарату Новоайдарської селищної 
ради

Вимоги до претендентів: Знання Конституції 
України, законів України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про запобігання корупції» та 
інших законів України з питань організації та ді-
яльності органів місцевого самоврядування, прак-
тика застосування чинного законодавства України 
з питань, що належать до його компетенції.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповід-
ного професійного спрямування не нижче ступеня 
бакалавра, вільне володіння державною мовою. 
Без вимог до стажу роботи. 

Строк і місце приймання документів необхід-
них для участі у конкурсі здійснюється протягом 
30 календарних днів з дня оголошення про прове-
дення конкурсу – до 28 листопада 2021 року. До-
кументи приймаються за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Дружби, 1.  

Номер телефону для довідок, адреса електрон- 
ної пошти: 0644594356, novoaydarskarada@ukr.
net.

Приписне свідоцтво, видане на ім’я КУЛІКОВА Сергія Миколайо-
вича, 24.02.1994 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я  КАРПОВА Сергія 
Петровича, вважати недійсним.

считать недействительным

СРОЧНО требуется ВОДИТЕЛЬ на молоковоз с. Колядовка. 
З/п стабильная и актуальная 050-285-61-39.

Требуется БУХГАЛТЕР со знанием 1С. 095-49-50-353. 

работа

ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА. 050-704-33-18.
КРС. 099-005-75-77.

Живописную УСАДЬБУ: дом, летне-зимняя кухня, гараж, хоз-
постройки для содержания хозяйства в удивительном селе Райго-
родка. 095-31-00-122.

Очень теплую четырехкомнатную КВАРТИРУ.  Новую ДАЧУ, 
500 у. е. + документы. 050-708-41-67.

Молодые КУСТИКИ ЕЖЕВИКИ сорта Торнфри (круп-
ноплодный, высокоурожайный), КУСТИКИ черноплодной                   
МАЛИНЫ. 050-256-12-14.

СЕНО. 1,75 грн. 066-31-32-595.

куплю

продам

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. Об-

служивание. 099-336-87-79.


