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Каким пенсионерам выплатят одноразовую 
денежную помощь от государства и что 
для этого необходимо

62 000 детей Донецкой области получили 
подарки от благотворителей ко Дню 
святого Николая

О Б Л А С Т Н А Я  Г А З Е Т А

24 ПОЛОСЫ

R

СТР. 4

№ 52 (15167) 23 декабря 2020

стр. 2

НОВОСТИ ДОНБАССА
информационно-аналитический еженедельник
О Б Л А С Т Н А Я  Г А З Е Т А

НОВОСТИ ДОНБАССАН



2 № 52  23 декабря 2020
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAНОВОСТИ

П О К Р О В С К

Б И З Н Е С

Т Р А Н С П О Р Т

Ф И Н А Н С Ы

К О М М У Н А Л К А

Требушкин сложил полномочия депутата

Сгорели шесть гаражей и авто

Шахтерам обещают погасить 
задолженность по зарплате

Ше с т н а д ц а т о г о 
декабря Нацио-
нальная комиссия, 

осуществляющая государ-
ственное регулирование в 
сферах энергетики и ком-
мунальных услуг (НКРЭКУ), 
опубликовала постановле-
ние, в котором окончатель-
но утверждены тарифы на 
услуги распределения при-
родного газа для ПАО «До-
нецкоблгаз».

Согласно этому докумен-
ту, если раньше жители До-
нецкои�  области оплачивали 
транспортировку газа по 
цене 0,84 гривни за 1 метр 
кубическии� , то с 1 января 
2021 года стоимость этои�  
услуги увеличится почти на 
50 %.

Новая цена, установлен-

ная НКРЭКУ, составляет 1,02 
гривни за 1 м куб. С учетом 
НДС потребителям необхо-
димо будет оплачивать 1,224 

гривни. То есть, если раньше, 
например, человек оплачи-
вал за транспортировку 100 
кубометров газа 84 гривни, 

то в новом году за услуги рас-
пределения природного газа 
теперь придется заплатить 
уже 122,4 гривни.

Несмотря на то что 
кампания по смене 
поставщика газа 

проходит уже около двух 
месяцев, 30-40% населения 
Донецкои�  области еще не 
определились с выбором.

Либо определились, но по 

каким-то причинам не полу-
чили подписанное постав-
щиком соглашение. Поэтому, 
естественно, не могли сооб-
щить о выборе поставщика 
газа в органы соцзащиты, где 
им назначают субсидию. И 
это являлось обязательным 

условием ее назначения. Да и 
сообщать нужно было лично, 
написав заявление в УСЗН. Но 
сеи� час все изменилось.

Местные УСЗН получили 
письмо из Минсоцполи-
тики (№ 17211/0/2/56 от 
9.12.20.г.), где указано, что 

«обмен информациеи�  будет 
происходить непосредствен-
но между поставщиками ус-
луг и органами соцзащиты».

А это значит, что сообщать 
о смене поставщика газа лю-
дям, получающим субсидию, 
теперь не нужно.

По сообщению 
пресс-службы Пре-
зидента Украины 

Владимира Зеленского, гла-
ва государства 18 декабря  
подписал закон о социальнои�  
защите отдельных категории�  
украинцев в период деи� ствия 
карантина.

Закон № 1030-IIХ был при-
нят Кабинетом министров 

2 декабря 2020 года. В соот-
ветствии с этим документом, 
право на получение помощи 
по частичнои�  безработице 
застрахованным лицам при 
потере ими части дохода из-
за карантина теперь имеют 
и украинцы, получающие 
пенсию. Заявление для по-
лучения одноразовои�  помо-
щи застрахованным лицам 

заполняется исключительно 
в электроннои�  форме с ис-
пользованием единого го-
сударственного веб-портала 
электронных услуг или мо-
бильного приложения «Дія». 
Подать заявление необходи-
мо до 31 декабря текущего 
года. Это касается и пенсио-
неров, и других предприни-
мателеи� , имеющих право на 

такую помощь.
В законе урегулированы 

некоторые процедурные 
вопросы, которые связаны с 
приобретением и подтверж-
дением украинцами статуса 
безработного. А также по-
лучением государственнои�  
помощи по безработице на 
период деи� ствия карантин-
ных мероприятии� .

Планами по внедре-
нию на Донетчине 
э к о л о г и ч е с к о г о 

транспортного сообщения 
поделился глава Донецкои�  
облгосадминистрации Павел 
Кириленко на форуме «Вос-
ток возможностеи� ».

По словам руководителя 
областнои�  ВЦА, реализация 
данного проекта позволит 
снизить техногенную на-
грузку на окружающую сре-

ду, благоприятно отразит-
ся на экологии и позволит 
соединить транспортным 
сообщением ключевые горо-
да центральнои�  и севернои�  
частеи�  Донецкои�  области. 
В качестве экотранспорта 
планируют использовать 
электробусы.

«По предварительным 
оценкам, общая протяжен-
ность этого маршрута превы-
сит 130 км. Ориентировочная 

стоимость проекта состав-
ляет около 300 млн гривен. 
Срок реализации проекта 

может занять порядка двух 
лет», – добавил Павел Кири-
ленко.

16 декабря Верховная Рада 
досрочно прекратила полно-
мочия народного депутата 
Руслана Требушкина, которыи�  
был избран в одномандатном 
избирательном округе №50. 
Об этом говорится на саи� те 
Рады.

За проект постановления 
проголосовали 327 депутатов. 
Сообщается, что нардеп лично 
написал заявление о сложении 

им депутатских полномочии� .
«Верховная Рада 327 голосами приняла проект поста-

новления о досрочном прекращении полномочии�  народного 
депутата Украины Требушкина Р.В. №4446 в связи с личным 
заявлением о сложении им депутатских полномочии� », – го-
ворится в тексте документа.

Напомним, на местных выборах-2020 Руслан Требушкин 
вновь выдвинул свою кандидатуру на должность головы 
Покровскои�  ОТГ и одержал победу.

Информацию о масштабном пожаре в Родинском оз-
вучил инспектор Покровского РО ГУ ГСЧС Украины 
в Донецкои�  области Дмитрии�  Жук.

Происшествие случилось в День Святого Николая, в субботу 
19 декабря 2020 года.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного службы 
«101» около 19:00, и на место происшествия сразу же вые-
хала дежурная бригада. С пламенем по улице Шахтерскои�  
Славы пришлось бороться спасателям в течение двух часов. 
К половине десятого вечера возгорание ликвидировали.

Сообщается, что огонь уничтожил перекрытия на пло-
щади ста квадратных метров и автомобиль ВАЗ, которыи�  
находился в одном из гаражеи� . Специалисты устанавливают 
причины возгорания.

Бюджетные средства в сумме 381 500 000 гривень 
поступили 18 декабря на государственные угле-
добывающие предприятия Донецкои�  области 

для погашения задолженности по заработнои�  плате 
шахтерам за октябрь-ноябрь текущего года

Это первыи�  транш из 658 900 000 грн, которыи�  по-
ступил в рамках реализации положении�  Закон Укра-
ины от 17.11.2020 № 1006 «О внесении изменении�  в 
Закон Украины« О Государственном бюджете Украи-
ны на 2020 год». Закон определил новые источники 
для увеличения расходов по бюджетнои�  программе 
«Реструктуризация угольнои�  отрасли» для выплаты 
заработнои�  платы шахтерам.

Пресс-служба Донецкои�  облгосадминистрации сооб-
щает, что на следующеи�  неделе ожидаются остальные 
средства, предусмотренные для выплаты шахтерам 
Донецкои�  области. «Это даст возможность оплатить 
заработную плату в этом году. 

Проблемным является выплата заработнои�  пла-
ты шахтерам ГП «УК «Краснолиманская », поскольку 
предприятие не работает по добыче угля и не получает 
бюджетных средств, а предоставляет общешахтные 
услуги ООО «Краснолиманская», с которым находится 
на однои�  производственнои�  площадке», – говорится 
в сообщении.

ДОРОЖЕ ПОЧТИ НА 50%: ВЫРОС ТАРИФ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

СООБЩАТЬ О СМЕНЕ ПОСТАВЩИКА 
УЖЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

К О М М У Н А Л К А

О Б Р А З О В А Н И Е

Новые карантинные ограничения

Как поставщик электроэнергии 
накажет должников

Тревожные кнопки могут появиться 
в учебных заведениях

КОМУ НУЖНО ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ ДЕКЛАРАЦИИ 
С СЕМЕЙНЫМ ВРАЧОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ АВТОБУСА

В «СЕЗ» ИЗМЕНИЛИ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

ЖУРНАЛИСТЫ НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ 
ОДНОГО ПУНКТА ОБОГРЕВА

На сегодня в Констан-
тиновке порядка 
54 тысяч горожан 

выбрали своего семеи� ного 
врача и подписали с ним де-
кларацию. На основании это-
го документа человек имеет 
право на предоставление ему 
гарантированнои�  медицин-
скои�  помощи, а государство 
перечисляет лечебному уч-
реждению деньги за обслу-
живание пациента.

Сеи� час люди, заключив-
шие декларацию с семеи� ным 
врачом в период с 1 апреля 
2018 года по 24 июля 2018 
года, должны ее перезаклю-
чить в связи с окончанием 
срока деи� ствия. В Константи-
новке таких около 24,5 тысяч 
человек.

– Именно в указанныи�  
период декларации заклю-
чались с врачами сроком 
на три года. Он истекает 
веснои�  2021 года. Учиты-
вая, что сеи� час деи� ствуют 
карантинные ограничения, 
мы постарались максималь-

но упростить этот процесс 
для наших пациентов. Всем 
людям, которым необходимо 
будет перезаключить декла-
рацию с семеи� ным доктором, 
позвонит медсестра и в теле-
фонном режиме поможет это 
сделать. От пациента нужно: 
уточнение его личных дан-

ных и сообщить медработ-
нику код, которыи�  придет 
на его номер телефона. Да-
лее человек в удобное для 
себя время должен подои� ти 
в больницу и подписать бу-
мажныи�  вариант деклара-
ции. Важно это сделать до 
истечения срока декларации, 

так как она является обяза-
тельнои�  для предоставления 
гарантированнои�  медицин-
скои�  помощи, – объяснила 
директор Центра первичнои�  
медико-санитарнои�  помощи 
в Константиновке Татьяна 
Шишимарева.

Дачные автобусы 
пользуются попу-
лярностью у жите-

леи�  Константиновки. Они 
более вместительные, чем 
городские, курсируют стро-
го по расписанию. И часто в 

них константиновцы ездят 
не только на дачи. Например, 
автобусом по маршруту «Ули-
ца Громова – дачи «Урожаи� » 
можно доехать до фрунзев-
ского кладбища. Там захоро-
нены родственники многих 

горожан, а ничем, кроме это-
го автобуса, за шесть гривень 
не доедешь. Да и раи� он там 
(выше горбольницы № 2) гу-
стонаселенныи� , люди на ра-
боту и с работы ездят. Вот по 
просьбе горожан перевозчик 

и добавил два дополнитель-
ных реи� са. Теперь автобус от-
правляется с «Нулевого» еще 
и в 10:20, и 11:50, а с дач – в 
11:00 и 12:30, соответствен-
но. Таким образом, он делает 
теперь семь реи� сов в день.

В Службе единого за-
казчика (СЕЗ) прием 
посетителеи�  ведется 

ежедневно с 8:00 до 11:30. 
В это время можно взять 
справку для предъявления 
в какую-то службу, либо сде-
лать сверку по квартирнои�  

плате. Вот только номера те-
лефонов на коммунальном 
предприятии полностью 
изменились. Теперь позво-
нить в приемную можно по 
номеру : 062-72-6-12-55, в 
аварии� ную службу: 062-72-
2-12-88. Узнать что-то в про-

изводственном отделе можно 
по телефону: 062-72-6-12-62, 
свериться по квартирнои�  пла-
те – 062-72-6-12-56. Телефон 
абонентского отдела теперь 
062-72-6-12-63, паспортиста: 
062-72-6-12-66. Изменились 
номера телефонов и в произ-

водственных участка (ЖЭО). 
Так, звонить в участок № 1 
по улице А. Островского, 383 
надо по телефону: 062-72-
4-04-75, в участок № 2 (пр. 
Ломоносова, 154) – 062-72-6-
12-64, № 3 (ул. Циолковского, 
31) – 062-72-6-12-60.

На сайте исполкома 
горсовета размещена 
информация о трех рабо-
тающих пунктах обогре-
ва в Константиновке. 
Журналисты «Знамени 
Индустрии» решили 
посетить эти пункты и 
посмотреть, в каких ус-
ловиях будут принимать 
людей в случае обраще-
ния.

В кинотеатре «Спут-
ник» специального 
помещения для пун-

кта обогрева нет. Но, как 
рассказала заведующая хо-

зяи� ством Виктория Митен-
кова, если к ним обращаются 
граждане с просьбои�  по-
греться, им не отказывают. 

Посетителю предложат 
горячего чая с печеньем и 
кресло для отдыха. Пока «на 
огонек» заходил только один 
человек.

В здании железнодорож-
ного вокзала наи� ти пункт 
обогрева журналисту не уда-
лось. Как прокомментировал 
начальник станции Алек-
сандр Захарин: «Организо-
вать пункт обогрева на ж/д 
вокзале нет возможности».

И настоящии�  пункт обо-

грева реально деи� ствует в 
Центре для бездомных, что 
расположен на территории 
горбольницы № 2. Там при-
нимают всех, покормят, да-
дут возможность принять 
горячии�  душ и остаться на 
ночлег.

Таких желающих пока 
было немного. А на посто-
яннои�  основе там живут се-
годня 19 бездомных, боль-
шинство – мужчины. И, как 
отметила директор Центра 
Ольга Красикова, они очень 
нуждаются в теплои�  одежде 
и обуви.

19 декабря по всей 
территории Украины 
вступили в силу новые 
ограничения в рамках 
противокоронавирусного 
карантина. 

В частности, новые за-
преты касаются про-
ведения массовых 

мероприятии� , сферы развле-
чении�  и работы заведении�  
общепита. Перечень новых 
ограничении�  опубликован на 
саи� те правительства. 

Деи� ствие карантина в 
Украине продлено до конца 
зимы, то есть до 28 февраля 
2021 года.

С 19 декабря дополнитель-
но запрещено:

– проведение в учрежде-
ниях образования массовых 
мероприятии�  (спектаклеи� , 
праздников, концертов) с 
участием детеи�  из более 
чем однои�  группы/класса и 
в присутствии посетителеи� ;

– проведение в развле-

кательных заведениях и 
заведениях общественного 
питания праздничных ме-
роприятии� , банкетов, ма-
стер-классов, публичных 
событии� ;

– прием посетителеи�  в 
музеях, на выставках или в 
галереях, если в залах нахо-
дится более одного человека 
на 10 кв. м;

– работа заведении�  обще-
ственного питания с 23:00 
до 7:00 (кроме доставки и 
заказов на вынос). Прове-
дение расчетных операции�  
прекращается после 22:00. 
При этом в ночь с 31 декабря 
на 1 января 2021 года рабо-
та ресторанов и кафе будет 
разрешена до 01:00.

– религиозные меропри-
ятия: в помещении при ус-
ловии присутствия более 
одного лица на 5 кв. м; на от-
крытом воздухе при условии 
несоблюдения дистанции 1,5 
метра между присутствую-
щими.

Согласно закону о ЖКУ, 
рассчитаться за ис-
пользованную элек-

троэнергию необходимо до 
20 числа следующего месяца. 
Это надо сделать, чтобы не 
накапливать долги. Иначе 
поставщик (в Донецкои�  обла-
сти – компания YASNO) впра-
ве применить к должникам в 
рамках закона строгие меры. 
Взыскать задолженность че-
рез суд, судебные издержки 
и другие расходы возложить 
на задолжника. Начислять за 

каждыи�  день просрочки обя-
зательного платежа пеню. И, 
в конце концов, полностью 
прекратить подачу элек-
троэнергии после отмены 
карантина. А, чтобы не стать 
должником, своевременно 
оплачивая услуги, надо в два 
последних и три первых дня 
каждого месяца передавать 
показания счетчика. Делать 
это можно по номерам теле-
фонов: 067-652-60-00 или 
095-652-60-00.

Тревожная сигнализа-
ция, или по-другому 
тревожная кнопка, – 

это вид охраннои�  сигнали-
зации, которыи�  нужен для 
передачи сигнала тревоги 
на пульт охраны, после чего 
приезжает группа быстрого 
реагирования.

Сегодня в Константиновке 
предпочтение такои�  системе 
безопасности, как правило, 
отдают владельцы финан-
совых и административных 
учреждении� , частные ком-
пании, магазины и торговые 
центры.

Вполне возможно, что 
тревожные кнопки могут 
появиться и в учреждениях 
коммунальнои�  собственно-
сти. Такие планы озвучили 
городские власти на аппа-
ратном совещании.

В первую очередь, речь 
шла об обеспечении безопас-

ности в заведениях образова-
ния – школах и детских садах. 
В этот перечень также может 
попасть и учреждение, где со-
трудникам приходится рабо-
тать не всегда с адекватными 
посетителями – Центр без-
домных. Тревожные кнопки 
помогут правоохранителям 
своевременно реагировать в 
случае возникновения опас-
ных ситуации� .

Точнои�  информации о кон-
кретнои�  дате или времени 
установки тревожнои�  кноп-
ки городскои�  голова Олег 
Азаров не назвал, ограни-
чившись фразои� , что такая 
инициатива есть и она будет 
внедрена.

П А Н Д Е М И Я
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПОЗДРАВИЛИ 
С ДНЕМ НИКОЛАЯ 62 000 ДЕТЕЙ

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ – КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМАНДОЙ КОЛЕСНИКОВА

Традиционно в канун 
Дня Николая Фонд 
Бориса Колесникова 

и хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» 
дарят детям Донецкои�  обла-
сти праздничное настроение 
и сладкие подарки. Седьмои�  
год подряд благотворители 
и спортсмены объезжают 
учебные заведения реги-
она, принимают участие в 
тематических утренниках 
и открытых уроках, высту-
пают в роли помощников 
святого Николая. За время 
реализации акции сладости 
получили около полумилли-
она детеи� .

18 декабря представите-
ли Фонда и клуба побыва-
ли в школах, интернатах и 
детских домах Дружковки, 
Краматорска, Покровска, 
Константиновки, Славянска, 
Святогорска, Николаевки, 
Покровского, Александров-
ского и Константиновского 
раи� онов и передали детям 
62 000 подарков. Сладкие 
наборы также получили 
учащиеся техникумов Кон-
стантиновки и Дружковки. 
Не остались без внимания 
и педагоги области: им вру-
чили 7 000 новогодних пре-
зентов. Кроме того, 1 300 
подарков благотворители 
отправили детям из малоо-
беспеченных и многодетных 
семеи�  Закарпатья.

«Мои�  Фонд и хоккеи� ныи�  
клуб продолжают оказывать 
поддержку юным землякам, 
дарить им минуты радости 
и волшебства. Сеи� час для 
всех очень важно понимать, 
что в жизни есть временные 
трудности, но есть и вечные 
истины. И в этом я вижу 
огромныи�  смысл Дня свято-
го Николая – порадовать и 
поощрить детеи� , пожелать 
людям счастья в будущем 

году и вселить уверенность, 
что вместе мы преодолеем 
любые трудности. Верю, что 
2021-и�  принесет нам здоро-
вье, благополучие, мир и 
добро», – говорит Борис Ко-
лесников, Президент благо-
творительного Фонда.

Игроки «Донбасса» – Вик-
тор Захаров и Николаи�  Ка-
заковцев – с удовольствием 
рассказывали детям о хоккее, 
своих достижениях, мотиви-
ровали заниматься спортом, 
раздавали автографы. «Каж-
дыи�  год встречи с детьми 
по-особенному волнительны 
и приятны. Мы дарим ребя-
там нашу любовь и внима-
ние, а они, в свою очередь, де-
лятся искренними эмоциями 
и настоящим счастьем. Бла-
годаря Борису Викторовичу 
сегодня детских улыбок на 
целых 62 000 стало больше!» 
– рассказывает Виктор Заха-
ров, капитан ХК «Донбасс».

«Мы очень признательны 
и благодарны представите-
лям Фонда Бориса Колесни-
кова и спортсменам за то, 

что в непростое для страны 
и всего мира время они ока-
зали огромную поддержку 
нашим ученикам. В этом году 
поздравление ко Дню Нико-
лая имело для нас особыи�  
смысл. Мы принимаем поже-
лания и подарки для детеи�  
как частицу общечеловече-
ских ценностеи� , как добрыи�  
знак того, что нет ничего 
важнее, чем своевременная 
поддержка и участие друзеи� . 
Пусть тепло и радость, ко-
торое они несут нашим ре-
бятам, приумножатся в их 

жизнях, все будут здоровы и 
счастливы», – подчеркивает 
Александр Резниченко, ди-
ректор Константиновскои�  
общеобразовательнои�  шко-
лы №6.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова и хоккеи� ныи�  
клуб «Донбасс» реализуют 
в Донецкои�  области ряд со-
вместных спортивных, соци-
альных и образовательных 
проектов, направленных на 
поддержку юного поколения, 
талантливои�  молодежи.

«Днепр» – «Донбасс»: как болели 
за дончан школьники Дружковки

Фонд Бориса Колес-
никова и хоккеи� -
ныи�  клуб «Донбасс» 

продолжают техническое 
оснащение учебных заве-
дении�  Донетчины в рамках 
регионального проекта «Да-
ваи� , вболіваи� !». 16 декабря 
представители организации�  
передали в Дружковскую об-
щеобразовательную школу 
№7 плазменную панель LG 
для просмотра юными фана-
тами спортивных событии�  с 
участием ХК «Донбасс» и ФК 
«Шахтер».

Вечером школьники собра-
лись у нового телевизора, 
чтобы поболеть за «Донбасс» 
в матче с херсонским «Дне-
пром». Поединок завершился 
увереннои�  победои�  донецко-
го клуба, чему болельщики 
были очень рады.

«Мы очень любим наш 
«Донбасс», всегда стараем-
ся поддержать кумиров на 
домашнеи�  арене. В каран-
тин такои�  возможности 
нет, зато благотворители и 
спортсмены позаботились о 
том, чтобы мы собирались и 
смотрели игры по телевизо-
ру, поддерживали команду. 
Сегодня получился очень ду-
шевныи�  и дружныи�  вечер. 
«Донбасс» победил, у нас 
веселье и радость. Спасибо 
всем, благодаря кому такие 

телепросмотры теперь ста-
нут традициеи� », – рассказы-
вает Елизавета Токаренко, 
президент Дружковскои�  об-
щеобразовательнои�  школы 
№7.

Вместе с ребятами за 
поединком следили игро-
ки «Донбасса»: Вениамин 
Трандафилов и Станислав 
Садовиков.

«Мы так здорово про-
вели время со школьни-
ками! Устроили для них 
автографсессию, играли в 
настольныи�  хоккеи� , коммен-

тировали матч. Потом долго 
общались за чаем и сладо-
стями, много говорили о 
спорте и хоккее, в частности. 
Мы хотим, чтобы ребята не 
просто были болельщиками, 
а активно занимались спор-
том, вели здоровыи�  образ 
жизни, приобщали к спор-
ту своих друзеи� . Будем им в 
этом помогать и советами, 
и совместными трениров-
ками», – говорит Вениамин 
Трандафилов, нападающии�  
ХК «Донбасс».

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова реализует в 
Донецкои�  области ряд обра-
зовательных, социальных и 
спортивных инициатив, при-
званных оказать поддержку 
молодежи региона.

С 14 декабря в Кон-
стантиновскои�  Шко-
ле поварского искус-

ства проходят новогодние 
кулинарные занятия. По 
приглашению Фонда Бориса 
Колесникова на минувшеи�  
неделе мастер-классы давал 
шеф-повар из Мариуполя 
Владислав Зырянов.

За пять днеи�  в Школе побы-
вали ученики Софиевского, 
Торского и Константиновско-

го НВК, Константиновскои�  
общеобразовательнои�  шко-
лы №6, дружковских обще-
образовательных школ №1 
и №8, Кондратьевскои�  об-
щеобразовательнои�  школы 
и Славянскои�  общеобразо-
вательнои�  школы №4; уча-
щиеся Константиновского 
профлицея; трудовые кол-
лективы вышеперечислен-
ных учебных заведении� , Зе-
мельно-кадастрового центра, 

Константиновского отдела 
образования и местные жи-
тели.

Группы учились готовить 
праздничныи�  кекс с апель-
сином и клюквои� , жареную 
куриную грудку с корицеи� , 
аи� вои�  и шампанским, карри с 
кутьеи�  из риса и сухофруктов, 
а также равиоли из печенои�  
свеклы, чернослива с кремом 
чиз и фисташкои� .

С 21 декабря праздничные 

мастер-классы в Школе про-
водит шеф-повар Евгении�  
Гатицкии�  из Борисполя. До 
25 декабря включительно 
все желающие могут посе-
тить кулинарные занятия и 
научиться готовить ориги-
нальные новогодние и рож-
дественские блюда. Подать 
индивидуальную или груп-
повую заявку можно на саи� те 
Фонда Бориса Колесникова 
www.kolesnikovfund.org.
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С П О Р Т Р Е П О Р Т Е Р

С И Т У А Ц И Я

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПРАЗДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЫ

«ДОНБАСС» В ГОСТЯХ ВСУХУЮ РАЗГРОМИЛ «ДНЕПР» 
И СНОВА ВЫИГРАЛ У «МАРИУПОЛЯ»

Сколько стоит новогоднее настроение

Обзор игровой недели 
ХК «Донбасс»

16.12.2020. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Днепр» (Херсон) – «Дон-
басс» (Донецк) 0:5 (0:0, 0:3, 
0:2)

Шайбы: 0:1 – Буценко 
(Лялька) – 28:26, 0:2 – Ко-
белев (Бирюков, Сигарев) – 
30:05, 0:3 – Бирюков (Лялька, 
Сигарев – бол.) – 35:13, 0:4 
– Разумов (Шишлянников) – 
49:05, 0:5 – Лялька (Буценко, 
Разумов) – 54:11

Донецкии�  «Донбасс» вы-
дал очередную феерическую 
победу в чемпионате УХЛ. 
Дончане в гостях разгроми-
ли «Днепр» со счетом 5:0.

Это третья победа «Дон-
басса» над херсонцами в 
сезоне.

Голкипер дончан Алексеи�  
Трифонов сыграл на ноль в 
третьем матче подряд. Это 
его 5-и�  шатаут в чемпионате.

Первую шаи� бу после за-
вершения восстановления 
от травмы и возвращения 
на лед забросил Виталии�  
Лялька. Всего за отчетныи�  
матч он наиграл на 3 очка 
по системе «гол+пас» (1+2).

По два очка набрали луч-
шие бомбардиры «Донбас-
са» и всего чемпионата: Ан-
дреи�  Сигарев (0+2) и Андреи�  

Бирюков (1+1).
Также два балла в Херсо-

не набрали Никита Буцен-
ко (1+1) и Максим Разумов 
(1+1).

Впервые забил за «Дон-
басс» самыи�  результативныи�  
защитник «красно-бело-чер-
ных» Роман Кобелев. Теперь 
в его активе 10 (1+9) очков.

Главныи�  тренер «Дон-
басса» Игорь Чибирев про-
комментировал победу над 
«Днепром»:

«В целом сыграли неплохо. 
Придерживались игрового 
задания и забили важные 
голы. Поэтому я доволен 
поединком.

Ребята ответственно под-
ходят к своему делу. Выхо-
дим на каждую игру и бьемся 
за победу».

19.12.2020. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Мариуполь – «Донбасс» 
(Донецк) 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Игнатенко 
(Карамнов – 4 на 4) – 09:45, 
0:2 – Пангелов-Юлдашев 
(Монс, Туркин – 4 на 4) 
– 10:18, 1:2 – Мостовои�  
(Чердак, Мазур) – 17:56, 
1:3 – Монс (Пангелов-Юл-
дашев, Тунхузин) – 32:50, 
2:3 – Мостовои�  (Лихачев – 
мен.) – 35:44, 2:4 – Буценко 
(Разумов, Лялька) – 37:55, 

2:5 – Шишлянников – бул. 
– 39:48, 2:6 – Сигарев (Бирю-
ков) – 50:41

«Донбасс» с первых минут 
игры подавил «Мариуполь» 
активностью. «Стальные 
Чаи� ки» продержались до 
середины периода, а потом 
дончане дважды забили в 
формате 4 на 4.

С разницеи�  в 32 секунды 
точными бросками отмети-
лись защитники «Донбасса»: 
Дмитрии�  Игнатенко и Фи-
липп Пангелов-Юлдашев. 
Оба забросили свои первые 
шаи� бы в сезоне.

А потом произошло то, от 
чего болельщики «Донбас-
са» уже отвыкли. Команда 
впервые за четыре матча 
пропустила.

Богдан Дьяченко пропу-
стил под занавес первого 
периода после удачного под-
ставления клюшки Денисом 
Мостовым под бросок Влади-
мира Чердака с неудобнои�  
руки.

До этого гола «Донбасс» 
204 минуты 56 секунд не 
пропускал в чемпионате.

Во втором периоде про-
должилась игра в догонялки. 
Евгении�  Монс ценои�  трав-
мы сделал счет 3:1 в пользу 
«Донбасса». Форвард дончан 
отправил шаи� бу в ворота ли-
цом!

«Мариуполь» огрызнулся 
голом в меньшинстве. «Дон-
басс» впервые в сезоне про-
пустил в большинстве, а Мо-
стовои�  оформил дубль – 2:3.

Дончане разозлились и 
забили еще дважды. Забро-
сили Никита Буценко и Олег 
Шишлянников. Последнии�  
реализовал штрафнои�  бро-
сок – 5:2.

В третьем периоде «Дон-
басс» на классе довел дело 
до победы. Лучшии�  снаи� -
пер лиги Андреи�  Сигарев 
забросил свою 17-ю шаи� бу 

в сезоне. Передачу ему отдал 
главныи�  ассистент чемпио-
ната Андреи�  Бирюков – это 
его 27-и�  ассист.

В итоге «Донбасс» выиграл 
6:2 и добыл свою седьмую 
победу подряд.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» Игорь Чибирев – о победе 
в игре с «Мариуполем»:

«Сегодня дали нам хоро-
шии�  бои� . «Мариуполь» мо-
лодцы в этом плане. Но наши 
ребята старались сегодня, 
забили важные голы и за-
брали 2 очка.

Идем от однои�  игры к дру-
гои� . Готовимся на каждого 
соперника».

На этои�  неделе ХК «Дон-
басс» проведет два домаш-
них поединка – в среду 23 
декабря команда Игоря Чи-
бирева сыграет со столичны-
ми «Ледяными Волками», на-
чало в 18:45, а в воскресенье 
27 декабря дончане примут 
«Белыи�  Барс», стартовыи�  
свисток прозвучит в 17:00. 
Прямые трансляции пое-
динков прои� дут на портале 
XSPORT.ua.

Еще за две недели до Нового года вовсю начали рабо-
тать елочные базары в городе. Строи� ную и не очень 
сосенку можно купить в любом раи� оне. Но цены, 

мягко скажем, не очень привлекают покупателеи� . Неболь-
шое зеленое деревце стоит 150 гривень (дешевле наи� ти 
сложнее). И чем выше и пушистее елочка, тем дороже сто-
ит – до 500 гривень, поэтому и покупателеи�  пока немного. 
А вот новогоднюю атрибутику берут неплохо. Цены на нее 
не повышаются уже несколько лет.  Яркии� , разноцветныи�  
дождик стоит от четырех гривень, более пушистыи�  (лапша) - 
14 гривень. Стоимость шаров колеблется от трех грн (самые 
мелкие) до 40 грн, гирлянд много в ассортименте по цене 
от 55 гривень. И все продавцы предлагают большои�  выбор 
символов будущего года – бычков. Они разного размера и 
стоят по-разному – от 30 грн. Константиновцы подходят, 
рассматривают эту красоту, но, в основном, ограничиваются 
небольшими приобретениями. Ведь надо деньги на продукты 
оставить. Судя по опросу горожан, на новогоднии�  стол, по 
мере возможности, люди денег не жалеют, следуя принципу: 
как Новыи�  год встретишь, так его и проведешь.

Ц Е НЫ

До Нового года и 
Рождества остались 
считанные дни, а 

жители Константиновки, 
к сожалению, с завиднои�  
регулярностью продолжат 
ломать украшения и инстал-
ляции. Так, в минувшие вы-
ходные были испорчены эле-
менты светодинамическои�  
иллюминации возле Дворца 
культуры. Если так продол-
жится и дальше, то Констан-
тиновка рискует остаться без 
новогоднеи�  атмосферы.

Особенно больно смо-
треть на такое отношение 
к своим стараниям людям, 
которые приложили макси-
мум усилии� , чтобы подарить 
новогоднее настроение всем 
жителям Константиновскои�  
громады.

«Уважаемые жители грома-
ды, мы украсили новогодним 
декором две главные елки: 
в Левобережнои�  и Правобе-
режнои�  частях города. Уста-
новили фотозоны, в темное 
время суток, чтобы добавить 
праздничного настроения, 
обеспечили светодинамиче-
скую иллюминацию. Днем и 
вечером на новогодние елки 
приходят дети и взрослые, с 
удовольствием устраивают 
фотосессии, рассматрива-

ют украшения и радуются 
наступающим праздникам. 
Особенно дети, которые всем 
сердцем верят в новогоднюю 
сказку, и празднично одетая 
красавица-елка для них – это 
настоящее чудо.

Мы были неприятно удив-
лены и разочарованы, когда 
на следующии�  день все наши 
старания были сведены на 
нет: с елок сорваны и бро-
шены на землю украшения, 
испорчен новогоднии�  декор, 
на площади у Дворца культу-
ры – разбита фотозона.

Это случалось неоднократ-
но, и с каждым разом разру-
шении�  становилось боль-
ше.  Было больно и обидно, 
но наши сотрудники, чтобы 
не испортить праздник го-
рожанам, снова терпеливо 
изготавливали и вешали на 
опустевшие места «шары», 
«хлопушки», гирлянды и 
бусы.

Пои� мите, ведь важно не 
только уважать труд и вре-
мя других людеи� , важно 
уважать, в первую очередь, 
самих себя. Такими низкими 
поступками Вы демонстри-
руете неуважение к окружа-
ющим и к своему родному 
городу.

Требовать красивои�  жизни 

может каждыи� , но, если хо-
чешь изменить свою жизнь 
к лучшему, начни с себя.  Да-
ваи� те будем хотя бы немно-
го бережнее и внимательнее 
относиться к окружающему 
миру», – обратились к жи-
телям громады сотрудники 
городского управления куль-
туры, молодежи и спорта.

Происшествия не осталось 
без внимания полиции.

«Данныи�  факт зарегистри-
рован и внесен в Единыи�  
реестр досудебных рассле-
довании� . После проведения 
всех следственных деи� ствии�  
указанныи�  факт получит 
окончательную правовую 
квалификацию», – проком-
ментировали в пресс-службе 
Константиновского отделе-
ния полиции.
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ПОВІДОМЛЕННЯПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляпро плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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(повне най� менування юрйдйчної� особй, код згідно з ЄДРПОУ або прізвйще, ім’я та по батькові (повне най� менування юрйдйчної� особй, код згідно з ЄДРПОУ або прізвйще, ім’я та по батькові 
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фізйчної� особй - підпрйємця, ідентйфікацій� нйй�  код або серія та номер паспорта (для фізйчнйх осіб, які через свої�   релігій� ні переконання відмовляються від прйй� няття реєстрацій� ного номера фізйчної� особй - підпрйємця, ідентйфікацій� нйй�  код або серія та номер паспорта (для фізйчнйх осіб, які через свої�   релігій� ні переконання відмовляються від прйй� няття реєстрацій� ного номера 
облікової� карткй платнйка податків та  офіцій� но повідомйлй про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)облікової� карткй платнйка податків та  офіцій� но повідомйлй про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юрйдйчна адреса: 85500, Донецька область Велйконо-

восілківськйй�  рай� он, смт. Велйка Новоселка, вул. Набережна, 
25 тел. +380 67 952 0713

(місцезнаходження юрйдйчної� особй або місце провадження діяльності 
фізйчної� особй - підпрйємця (поштовйй�  індекс, адреса, контактнйй�  номер 

телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи

Планована діяльність, ї�ї� характерйстйка.
Нове будівнйцтво багатопалйвної� АЗС за адресою: вул. 

Героя 2б., с. Времівка, Велйконовосілківського рай� ону, 
Донецької� області. Кадастровйй�  номер земельної� ділянкй 
1421255100:05:004:0051. Ділянка знаходйться в прйватній�  
власності. Розмір ділянкй - 0,15 га.

Багатопалйвна автозаправна станція прйзначена для 
прйй� ому, зберіганню та вйдачі автомобільного рідкого 
моторного палйва А-92; АИ-92+; АИ-95, ДП та скрапленого 
вуглеводневого газу.  Режйм роботй АЗС – цілодобовйй� . 

Технічна альтернатйва 1.
Резервуарнйй�  парк багатопалйвної� АЗС складається з 

трьох  підземнйх горйзонтальнйх стальнйх цйліндрйчнйх 
резервуарів для зберігання рідкого моторного палйва та 
одного підземного резервуару для зберігання СВГ. Резерву-
ар №1 - №3 для рідкого моторного палйва V- 10,0 м3 кожна. 
Загальна   ємність резервуарів зберігання рідкого палйва 
багатопалйвної� АЗС складе 30 м3. Емність  резервуару 
СВГ – 10м3.

Автозаправна станція є традйцій� ною, багатопалйвною, 
за технологічнйм процесом відносйться до тйпу А-I мала. 
Най� більша кількість заправок у годйну рідкйм пальнйм - 
до 80 одйнйць транспорту; СВГ – 120 одйнйць транспорту. 
Загальна потужність БПАЗС за показнйком кількості ав-
тозаправок - 200 одйнйць на добу.

Технічна альтернатива 2.
Як технічну альтернатйву можна розглядатй установку 

наземної� ємності для зберігання скрапленйх вуглево-
дневйх газів (пропан-бутан) або відмова від установкй 
для зберігання СВГ. Відмова від стаціонарної� установ-
кй заправнйка газу прйведе до неповного надання на-
селенню комплексу послуг по заправці автомобільного 
транспорту  якіснйм пальнйм. Серед недоліків наземної� 
установкй резервуара для зберігання СВГ слід зазначйтй 
вйсоку ступінь залежності швйдкості вйпаровування СВГ 
від температурй навколйшнього середовйща, іншймй 
словамй, в мороз відсутня гарантія безперебій� ної� подачі 
газу. Доведеться вйкорйстовуватй вйпарнйк, а це тягне за 
собою необхідність підключення прйстрою до електрйчної� 
мережі і, як наслідок, чймалі додаткові вйтратй на оплату 
електроенергії�. Прй наземному розміщенні резервуарів 
корпус має антйкорозій� нйй�  захйст не посйленого тйпу, що 
може прйвестй к розгерметйзації� ємності, рйзйку вйтоку 
речовйнй, і як наслідок негатйвному вплйву на навколйшнє 
середовйще.

Такйм чйном, технічна альтернатйва 1 є най� більш ефек-
тйвною як з економічної�, так і з технологічної� точок зору, 
відповідає сучаснйм вймогам протйпожежнйх, санітарнйх 
та екологічнйх норм.

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

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Будівнйцтво багатопалйвної� АЗС передбачено за адре-
сою: вул. Героя 2б., с. Времівка, Велйконовосілківського 
рай� ону, Донецької� області. 

Кадастровйй�  номер земельної� ділянкй 
1421255100:05:004:0051. Ділянка знаходйться в прйватній�  
власності. Цільове прйзначення земельної� ділянкй – для 
будівнйцтва і обслуговування АЗС.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

Ділянка, на якій�  планується будівнйцтво багатопалйвної� 
АЗС перебуває в прйватній�  власності згідно до Вйтягу з 
Державного реєстру речовйх прав на нерухоме май� но про 
реєстрацію права власності. 

Альтернатйва 1 є єдйною доцільною. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності

Соціально-економічнйй�  вплйв очікується позйтйвнйй� , в 
зв’язку з наданням послуг по заправці автомобілів якіснйм 
пальнйм, створенням додатковйх робочйх місць, збільшен-
ням надходжень у місцевйй�  та державнйй�  бюджет прй до-
трйманні екологічнйх та санітарно-гігієнічнйх норматйвів.

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

Доставка пального здій� снюватйметься автотранспортом. 
Злйв рідкого палйва з автоцйстерн передбачено крізь 
герметйчні злйвні швйдкороз'ємні муфтй та спеціальні 
фільтрй, які запобігають попаданню механічнйх сумішей�  
в резервуар. Зберігання рідкого пального передбачено в 
трьох підземнйх двохстіннйх металевйх резервуарах за-
гальнйм об’ємом 30 м3 . Резервуарй вйконані з подвій� ною 
оболонкою тйпу "термос". Резервуарй обладнані сйстемою 
повернення парів нафтопродуктів прй ї�х заповненні, дй-
хальною арматурою з клапанною сйстемою, технічнймй 
прйстроямй для запобігання переповнення емностей�  прй 
злйві нафтопродуктів. Заправлення автомобілів нафто-
продуктамй передбачено однією палйво-роздавальною 
колонкою маркй NOVA.

В будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водії�в 
та пасажйрів передбачається влаштування торгового 
залу - магазйну з продажу супутніх товарів промйслової� 
та продовольчої� груп в розфасованій�  упаковці.

Скраплені вуглеводневі газй надходять в спеціалізованій�  
автоцйстерні. Вйконання технологічнйх операцій�  з злйву 
СВГ передбачається за допомогою насосної� установкй 
автоцйстернй.

Насосна установка прйзначена для подачі СВГ з резерву-
ара в газороздавальну колонку прй температурі від мінус 
40 до плюс 500С.

Заправка газобалоннйх автомобілів скрапленйм газом 
здій� снюється через газо-роздавальну колонку. Колонка 
через сйстему технологічнйх трубопроводів і відповідного 
обладнання підключається до підземного резервуару СВГ 
та до балону автомобіля.

Кількість підземнйх резервуарів з СВГ – 1 шт , обсяг ре-
зервуару – 10м3 , кількість газозаправнйх колонок – 1шт.

Загальна площа ділянкй будівнйцтва становйть 0,15 га.
Інженерне забезпечення об’єкту: водопостачання бу-

дйнку АЗС - централізоване для господарсько-побутовйх 
потреб; пйтна - прйвізна бутйльована. Скйд господарсько 
- побутовйх стоків передбачено здій� снюватй на проектовані 
локальні очйсні спорудй побутовйх стоків. Стічні водй з 

місць локальнйх забруднень нафтопродуктамй відводяться 
на локальні очйсні спорудй стічнйх вод. Електропостачання 
АЗС – згідно технічнйх умов на підключення. Кількість 
створенйх робочйх місць на об’єкті - 9.

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

щодо технічної альтернативи 1
- забруднення атмосферного повітря – значення гранйчно 

допустймйх концентрацій�  (ГДК) забруднюючйх речовйн 
в атмосферному повітрі населенйх пунктів;

- по ґрунту, поверхневйм та підземнйм водам - відсутність 
на нйх прямого вплйву;

- по загальнйм санітарнйм нормам - санітарні розрйвй 
прй забудові міськйх терйторій� ;

- по акустйчному вплйву - допустймі рівні шуму
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній�  альтернатйві 1
щодо територіальної альтернативи 1
- містобудівні умовй та обмеження;
- розмір санітарно-захйсної� зонй;
- протйпожежні розрйвй між будівлямй та спорудамй.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. У зв’язку із тйм що ділянка перебу-

ває в прйватній�  власності згідно до Вйтягу з Державного 
реєстру речовйх прав на нерухоме май� но про реєстрацію 
права власності. 

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

щодо технічної� альтернатйвй 1
Інженерна підготовка терйторії� включає планування 

май� данчйків та влаштування під’ї�знйх доріг і шляхів до 
об’єкту будівнйцтва. До початку будівнйцтва проводяться 
земляні роботй, роботй по вйдаленню зеленйх насаджень 
прй необхідності, роботй по водопостачанні та електро-
постачанні будівельного май� данчйка.

Проектні рішення в період будівнйцтва та експлуатації� 
будуть забезпечуватй раціональне вйкорйстання ґрунту 
та воднйх ресурсів, а також будуть передбачені захйсні та 
компенсацій� ні заходй.

Об’єктй прйродно-заповідного фонду, пам’ятнйкй архі-
тектурй, історії� і культурй відсутні.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній�  альтернатйві 1
щодо територіальної альтернативи 1
Ділянка  для розміщення багатопалйвної� АЗС погодже-

на з усіма зацікавленймй організаціямй , згідно діючого 
законодавства Украї�нй.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із тйм що ділянка перебу-

ває в прйватній�  власності згідно до Вйтягу з Державного 
реєстру речовйх прав на нерухоме май� но про реєстрацію 
права власності.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на дов-
кілля:

щодо технічної альтернативи 1
Джереламй можлйвого вплйву на довкілля є технологічне 

обладнання АЗС – дйхальні клапанй підземнйх резервуарів 
для зберігання нафтопродуктів, заправнйй�  май� данчйк 
(палйво роздавальні колонкй), технологічні процесй з 
прйй� мання, зберігання , заправкй автомобілів та перевір-
ка запобіжнйх клапанів стаціонарного заправнйка газу.

__________________________________________________________________________________________________
(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)
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ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ КОНСТАНТИНОВКИ 
ПО ДЕТСКОМУ ФУТБОЛУ

КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КОНСТАНТИНОВКЕ

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатле-
ний. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть сол-
нечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются 
при одной мысли о них.

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»  

              26 декабря
Уважаемую ЗЫРЯНОВУ Инну Викторовну 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Анатолій, 49 років. Я зварюваль-
ник, багато часу провожу на ногах, 
на холоді, протязі, в незручному поло-
женні, що призвело до тяжкої хворо-
би колінних суглобів. Я довго лікував-
ся, але поліпшення було не тривале 
і знову доводилося приймати дорогі 
ліки, мазі і т.д. Бувало, навіть на 
милиці змушений був ставати. Та 
одного разу мій друг розповів мені  
про Дикрасин, у нього  також були 
проблеми з суглобами. Він почав його 
втирати. Втер 3 флакони і відчув 
значне полегшення, а згодом втер 
ще 3 флакони Дикрасину і забув про 
милиці і болі, навіть пританцьовува-
ти почав. Відтоді, як він говорить,  у 
нього завжди є «черговий» флакон 
Дикрасину. Тож як тільки він  відчу-
ває болі в суглобах, негайно втирає 
Дикрасин. Тому я хочу дізнатися, що 
це за засіб. Розкажіть   про корисні 
властивості Дикрасина.

Дикрасин», рослиннии�  тонік для 
тіла, – це препарат універсальної� 
дії� для омолодження шкіри, су-

дин, суглобів і зміцнення імунної� системи.
 «Дикрасин» являє собою водно-кислот-

нии�  настіи�  мудро підібраних, екологічно 
чистих болгарських лікарських трав. При 
втиранні в шкіру він діє як скраб. Знімає 
ороговілі клітини, відкриває закупорені 
пори, тим самим сприяє активним речо-
винам легко проникати глибоко в ткани-
ни і суглоби. Завдяки антиоксидантніи�  
дії� вітаміну «Р» і таніну зміцнюються 
кровоносні судини, поліпшується крово-
постачання і живлення шкіри і тканин 
навколо суглобів і хворих місць, усува-
ються запальні процеси, розчиняються 
солі і виводяться шлаки, накопичені в 
організмі, захищає хрящові тканини від 
руи� нування. Завдяки цьому в більшості 

випадків починають відновлюватися 
функції� суглобів і хребта, поліпшується 
кровопостачання кінцівок при цукровому 
діабеті, стимулюються відновні проце-
си, підвищується тонус, працездатність 
і омолоджується весь організм. Одним з 
головних переваг «Дикрасину» є те, що він 
не впливає на артеріальнии�  тиск, шлун-
ково-кишковии�  тракт, нирки, печінку, що 
дозволяє використовувати «Дикрасин» 
людям з «букетом» захворювань.

Рекомендується при остеоартрозах різ-
ної� локалізації� (гонартрозі, коксартрозі, 
плечолопатковому періартриті, артрозі 
плечових суглобів), остеохондрозі і вто-
ринному радикулоневриті, інших больо-
вих синдромах і порушеннях функціи�  су-
глобів. Застосовується при облітеруючому 
ендартерії�ті і діабетичної� ангіопатії� судин.

«Дикрасин» застосовується зовнішньо 
(докладніше – дивіться інформацію до 
застосування). Курс прии� ому – 18 днів. 
На курс необхідно 3 флакони. Повторні 
курси можна проводити через дві неділі.

 При локальному застосуванні вти-
рається «Дикрасин» в окремі суглоби 
легкими масажними рухами один раз на 
день щодня, поки не настане полегшення.

Головнии�  висновок: «Дикрасин» надає 
багатогранну, різнобічну дію на організм. 
Й� ого можна сміливо застосовувати при 
багатьох проблемах опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної� та видільної� 
системи, так як зменшується навантажен-
ня на серцевии�  м’яз внаслідок поліпшення 
роботи капілярів, що виконують функцію 
«другого серця» людини, а також з метою 
профілактики.

Наи� головніше в житті – це здоров’я. І, 
якщо ви втратили віру в поліпшення свого 
стану, пробуи� те Дикрасин. Єдина умова: 
наполегливість і працьовитість. Хіба ваше 
здоров’я цього не варте?!

Зупинити руйнування суглобів вам 
допоможе «ДИКРАСИН»

«Дикрасин» можна придбати 
в аптечних установах

ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВІД 90 ГРН.
або замовити в ДП «Гамай» ТОВ «Краків ООД» 
та  отримати консультацію по застосуванню.

(04595) 6-88-59; 6-54-60;  093-098-16-63; 
097-221-47-66; 099-508-73-75

Заявки приймаються за вищевказаними 
телефонами щодня, крім суботи та неділі, з 9:30 до 16:00.

Офіційні сайти:    www.dicrasin.com.ua    
www.dicrasin.com

Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. Виробник 
ЕТ   «Дикрасин-Димитр Кристи-Георги Кристи», Болгарія.

Перед застосуванням  ознайомитися з інструкцією. 
Не є лікарським засобом. ®

Состоялось награждение 
участников чемпионата 
Константиновки по фут-

болу среди детских команд.
Чемпионат был организован 

при поддержке Александра Кули-
ка и СК «Чемпион». Весь турнир 
прошел в дружескои�  обстановке 
со здоровым спортивным инте-
ресом со стороны детеи� .

Первыи�  городскои�  чемпионат 
выиграли ребята из команды «Ко-
лос». Второе место заняла  «Фор-
туна», бронза досталась команде» 
Донбасс». А замкнули четве�рку 
самые младшие ребята из коман-
ды «Константиновка».

Все клубы получили призы: 
мячи, футбольную экипировку, 
– которая поможет ребятам в тре-
нировках. Чтобы праздник был 
вкусным, для всех ребят были 
также заготовлены пиццы!

Александр Кулик и организато-

ры чемпионата выражают благо-
дарность всем тренерам команд 
за то, что они содеи� ствуют здоро-
вому воспитанию подрастающего 
поколения.

Светлана Митько, директор 
СК «Чемпион», рассказывает:

«Мы были очень рады прове-

сти этот турнир. СК «Чемпион» 
в лице его владельца Алексан-
дра Кулика всегда был за под-
держку детского спорта. Было 
принято видеть в нашем храме 
спорта четыре константинов-
ские команды, а это более пя-
тидесяти детей. Они все хорошо 
играли. Была настоящая чест-
ная борьба, в которой победу 
заслуживали все. Как показал 
опыт этого турнира, такие ме-
роприятия нужно проводить 
чаще, и не только по футболу. И, 
как можно заметить по настрою 
Александра Александровича, 
добрая  традиция содействия 
развитию детского спорта в 
Константиновке будет продол-
жена».
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 4/5, в 
р-не маг. “Беларусь“. Тел. 
095-548-15-62.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 5/5, по ул. 
Козацкой, 72, м/п окна, 
водонагреватель, тамбур, 
33 м/кв, радом школа, 
садик, без долгов. Тел. 
066-893-70-14.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. в районе ДЗГА, 3 
этаж. Аренда 200 грн. в мес. 
+ к/у. Тел. 099-541-19-03.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Козацкой, 72. Общая пл. 
32.4, комната 19.5 м/кв, без 
долгов, в стадии ремонта. 
Входная дверь новая, пла-
стиковые окна, балкон, 
дверь. Тел. 050-052-10-29.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 7/9, с мебелью, 
пластиковые окна, новые м/
ком. двери, новый нагрева-
тель, застекленный балкон, 
двойные двери, тамбур, 
без долгов, лифт работа-
ет. Тел. 095-511-49-82, 
095-307-46-33.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 9/9, по ул. 
Космонавтов, 62, в р-не “Чу-
до-маркета“. Тел. 093-441-
59-67, 068-584-56-96.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., Алексее-
во-Дружковка, ул. Седова, 
1а, 3/5. Без долгов, жи-
лая. 40000 грн. Торг. Тел. 
066-817-54-35.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., в хорошем со-
стоянии, общ. пл. 37 м/кв, 
пластиковые окна, метал. 
дверь, решетки на окна. 
Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продам 
1-комн.кв. 2/5 р-н 7 школа. 
Тел. 095-345-87-43.

Дружковка. Продам 
1-комн.кв. 2/5 район ма-
ленького самолета или сдам. 
Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продаю 
1-комн. кв. 3/5 дома. Смо-
ленская 6. Состояние жилое 
совдеп вх. дверь метал., бал-
кон, поменян унитаз, подвод 
труб под бойлер, кв.теплая. 
Тел. 050-044-86-67.
2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира 
без Долгов район маг. 
“Беларусь“ входная дверь 
металлическая, окна пла-
стик, балкон застеклен + 
утеплен, санузел раздель-
ный, комнаты раздельные, 
кухня 6 м/кв, жилая площадь 
41 м.кв. Предлагайте вашу 
цену. Тел. 097-036-84-12.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 44 м/кв, на 1/4 по 
ул. Черниговской, в районе 
школы № 6 с автономным 
отоплением. Решетки на ок-
нах, мебель, дверь. Имеется 
подвал. Требуется ремонт. 
Тел. 095-397-73-62.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 1/5, по ул. 
Солидарности, 55, высо-
кий цоколь, пластиковые 
окна, наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 3/5 дома по ул. 
Солидарности, автономное 
отопление, перепланиров-
ка, ремонт, без долгов, 
комнаты раздельные. Тел. 
095-862-88-39.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 1/2, в пре-
стижном районе с индиви-
дуальной канализацией, 
мебель, ремонт, подвал. 
Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 52.5 м/кв., по 
ул. Космонавтов 51, окна 
пластиковые, газ колонка, 
балкон застеклен, счетчи-
ки, без долгов. Торг уме-
стен. Тел. 050-191-78-59, 
093-374-96-48.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 54 м/кв., 2/9, 
по ул. Космонавтов 53, 
р-н маг. “Южный“ “Колос“, 
рядом остановка автобуса. 
Тел. 066-448-12-89.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, с автономным 
отоплением, 3/5, ремонт, в 
р-не ЦГБ, по ул. Соборной 
42. Тел. 050-954-06-99.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. на 2 этаже по 
ул. Соборной. Без долгов. 
Тел. 099-067-34-04.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. по ул. Соборная, 
11. Тел. 066-585-32-29.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. Торг уместен. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/9, 7 микро, 
без ремонта, в р-не пушки. 
Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 2/2, по ул. 
Бабушкина, частично 
с мебелью, окна и во-
допровод пластик. Тел. 
050-660-67-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/3, газовая ко-
лонка, в р-не нового рынка, 
обогреватель 400 грн. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, автономное 
отопление, пласт. окна, в 
хорошем состоянии, 54 м/кв, 
комнаты раздельные. Рядом 
остановка и магазины или 
сдам. Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, общ. пл. 54 
м/кв. Тел. 066-137-70-01.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, в р-не АТБ, 
железная дверь, пласти-
ковые окна, ванна и кухня 
кафель, пластиков. водо-
провод, водомер, интернет, 
кабельное, без долгов. Тел. 
050-530-53-65.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, в р-не 
маленького самолета. 
Тел. 095-939-41-51, 
066-822-56-37.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. ,  4/5,  ре -
монт, новая мебель. Тел. 
099-259-03-88.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 5/5, дом кир-
пичный, в р-не маленького 
самолета. Без дологов. Тел. 
095-496-37-64.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., третий этаж с 
автономным отоплением, 
по ул. Соборная, 33. Тел. 
050-273-42-70.

Дружковка. Продаю 
2-комн. кв., хорошую, в 
центре, по ул. Энгельса, 
84, 7/9, состояние жилое, 
теплая, лифт новый. Тел. 
099-902-93-24.

Дружковка. Продаю 5/5 
2-комн. кв. ул. Соборная 
36, жилая 42 кв. дом кир-
пичный,не угловая, кры-
ша не течет. Без долгов. 
Тел.066-047-92-61.

Дружковка. Срочно про-
дается 2-комн. кв., по ул. 
Соборной, 30, с мебелью. 
Зал Немецкая стенка, диван. 
Кухня гарнитур. Зал гарни-
тур. Тел. 050-813-79-19.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. После 
капитального ремонта. 
Район Нулевой. От хозя-
ина, без комиссий. Тел. 
066-368-27-11.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 1/5, в р-не гост. 
Восток по ул. Почтовой, не 
угловая, высокий этаж, без 
долгов, 2-ва подвала, 2-ве 
двери, счетчики, колон-
ка. Тел. 095-253-25-07, 
095-558-19-02.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., 4/5, р-н 
Южный, команты раздель-
ные, туалет и ванная тоже, 
большая кухня. 5000 $ Тел. 
095-947-05-44.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 4/5, общ. 48.6 
м/кв, жилая 30 м/кв, по ул. 
Соборной, 42. Автономное 
отопление. Цена 270000 
грн. Тел. 095-291-55-56.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/9. Без долгов, 
по ул. Космонавтов, 51. 
Имеется автономное ото-
пление, тамбур, квартира 
в хорошем состоянии. Тел. 
099-721-10-14.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., по ул. Соборной, 
13, над загсом, второй этаж, 
89 м/кв, есть разрешение 
на индив. отопление. Тел. 
066-197-71-70.

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 1/5, 54,8 кв.м., 
с подвалом, с ремонтом, 
без долгов, возле гим-
назии Интеллект. Тел. 
050-667-86-85, 050-983-
68-61, +79384042399 
(WhatsApp).

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. в р-не “Фуршет“ 
3/5 не угловая, 61 м.кв., 
автономное отопление, 
2 балкона, кондиционер, 
с евро ремонтом, с ме-
белью и техникой. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. или обменяю 
на 1-комн. кв + доллата, 
1/4. Площадь 53.8, в р-не 
6 школы. Требуется ре-
монт. Тел. 066-122-62-61, 
050-875-75-86.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. центр, по улице 
Парижской Коммуны, 54. 
5/9, пл. 78 кв. м. Хорошо 
обустроена, укомплекто-
вана мебелью и быт. тех-
никой “Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.
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Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, автономное ото-
пл., 60 кв/м, кондиционер, 
балкон застекл., усиленная 
проводка, дерев. двери, ка-
фель, домофон, без долгов. 
Тел. 099-269-52-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., в р-не ОШ №12. 
Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., лифт работа-
ет, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

Дружковка. Продаю 
срочно! 3-комн. кв. 4/5 в 
районе “Орбиты“ с мебелью. 
Тел. 050-813-52-32.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 3/5, 10 микро, 
балкон, лоджия, 54 м/кв, 
рядом с 12 школой. Тел. 
050-752-74-36.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, на 
площади, не угловая, ав-
тономное отопление, газ. 
колонка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, ин-
тернет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.

Дружковка. Продается 
4-комн.кв. на 1/5 эт. дома 
р-он маленького самолета, 
рядом школа, больница, 
садик, магазин, остановка. 
Есть проект под балкон, 
или сдам на длительный 
срок. Тел. 066-726-38-98; 
099-400-55-20.
Дома

Донской. Продам дом по 
ул. Шефской из красного 
кирпича, 58 м/кв, 5 комн, 
газ, вода, счетчики, колодец, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
066-038-39-00.

Дружковка. Кирпичный 
газиф. дом. Яковлевка, все 
удобства, сухой погреб, 
газ, электричество, вода, 
канализация, горячая во-
да-колонка. Недорого. Тел. 
050-866-42-21;099-530-
71-60.

Дружковка. Продается 
большой, высокий, светлый 
дом. 190/100, везде пластик, 
плитка, два котла. Полуто-
роэтажный. Внизу кухня, ду-
шевая кабинка, подсобные 
помещения. Тел. 097-547-
35-65, 066-077-16-94.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом, 
гараж, баня, колодец во 
дворе, хоз. постройки, 
большой сад, виноград-
ник, большой огород. Тел. 
050-065-10-08.

Дружковка. Продается 
дом 57 м. кв. ул. Торская 
11, с. Торское, гараж, кухня, 
сарай, земля 45 соток, газ, 
вода. Тел. 050-546-22-49.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по 
ул. Кустанайская. Дом 93-
94 года постройки, 81 м/
кв, со всеми удобствами, 
в доме газ, вода, туалет, 
алюм. батареи, окна м/пл, 
два вида отопления, с ме-
белью т бытовой техникой. 
Тел. 050-053-43-46.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Нахимова 173, 
газ, вода, хоз. постройки. 
Все новое. Пос. Донской. 
Тел. 050-968-31-53.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Яковлеская (Улья-
новкая), 60 м/кв, флигель, 
гараж, участок 6 соток, газ, 
вода. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами по 
ул. О. Кошевого. Участок 15 
соток. Тел. 095-674-67-24.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобства-
ми, 72.6 м/кв, 3 жилых 
комнаты, 3.3 сот. сад, 
гараж, два сарая, вода 
постоянно, ограждение 
из шифера, утепленный, 
недорого, пос. Торецкий. 
Тел. 095-392-67-94.

Дружковка. Продается 
дом, в с. Павловка, 12 км 
от Дружковки, по ул. Тав-
рической, 19. Современная 
планировка,построен в 2004 
году, в доме газ, канализ., 
колодец во дворе, 30 соток, 
приват. земля, 150000 грн. 
Тел. 050-760-14-54.

Дружковка. Продает-
ся дом, общ. пл. 48 м/кв, 
земли 9 соток. Отопления 
водяное, электрокотел. Тел. 
063-706-90-47.

Дружковка. Продам бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, по ул. Донской, 
скважина, гараж, хоз. по-
стройки, участок 13 соток. 
Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
со всеми удобствами. На 
участке недостроенный двух 
этажный дом из огнеупор-
ного кирпича. пос. Донской, 
по ул. Декабристов, 7а. 
Звонить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.

Дружковка. Продам 
дом 111 м. кв. посёлок 200 
план., дом газифициро-
ванный, все удобства, две 
комнаты, план 10 соток. Тел. 
050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом 
8*12, два гаража, баня, 
кухня, хоз. постройки, 2 
подвала, двор накрыт, 9 
сот. земли. п. Гавриловка. 
Тел. 099-206-07-42.

Дружковка. Продам дом 
Ал.-Дружковка, 100 м/кв., 
общая площадь усадьбы 20 
соток, 10 соток под огород. 
Во дворе летняя кухня с ото-
плением, гараж, скважина. 
Тел. 050-268-22-42.

Дружковка. Продам дом 
без ремонта, газ, вода, 
в пос. Молоково. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской. Бла-
гоустр., газ, 63 м/кв. Тел. 
099-078-28-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково, с мебелью, 
быт. техникой, газ, пласт. 
окна, все удобства, забор из 
профлиста. Тел. 050-545-
51-16, 050-132-41-47.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Райское по ул. Коро-
лева 10, газ, летняя кухня, 
хоз. постройки, есть коло-
дец. Тел. 066-035-98-21.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Райское по ул. Ку-
прина 88, участок 15 соток. 
Гараж, летняя кухня, хоз. 
постройки, колодец, сква-
жина, Тел. 099-982-59-33.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Торецкий, недале-
ко от школы, 300 метр от 
речки, кирпичный, высо-
кий, 5 комнат, отопление 
газовое и имеется печь, 
хоз. постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом 
в районе магазина Сильпо, 
по улице Благоева, возле 
техникума ДГМА, без дол-
гов. Есть флигель, хоз. по-
стройки, подвал, счетчики, 
газ, вода, свет. Дом 70 кв. 
м., участок 13 соток. Тел. 
050-215-73-00, 095-187-
26-68, 067-160-41-91.

Дружковка. Продам 
дом в Райском или ме-
няю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
в Шахово, хоз. постройки, 
пластиковые окна, новая 
крыша, колодец и цен-
трализованая вода, евро 
забор, гараж с смотровой 
ямой, асфальт во дворе. 
Тел. 066-904-81-48.

Дружковка. Продам дом 
кирпичный, 4 ком., на берегу 
Оскола, в заповедной зоне, 
Харьковская обл, газ, вода, 
гараж, хоз. постройки,2 под-
вала, огород. Торг уместен. 
Тел. 099-650-75-37.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по ул. Са-
гайдачного 47 А, 8,9 сотки 
усадьба, подвал, флигель. 
Тел. 095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке 40000 грн., 
ваше оформление, газ, вода, 
печка, 7 соток, 55 м/кв, но-
вая входная дверь, 4 пласти-
ковых окна, металлический 
забор. Тел. 099-163-09-01, 
095-393-81-84.

Дружковка. Продам дом 
п. Яковлевка газифицирован 
и печное отопление, сану-
зел, летняя кухня с газом, 
2 сарая, летний душ, гараж. 
Тел. 095-358-04-07.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір суб’єкта господарювання 

отримати дозвіл
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 
заявляє про наміри одержання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами підприємства, відповідно 
до Державної програми стимулювання економіки 
для подолання негативних наслідків, спричинених 
обмежувальними заходами щодо запобігання 
виникненню і поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, затвердженої постановою КМУ № 
534 від 27.05.2020.

Юридична адреса та фактичне місце знаходження 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»: 87500, Донецька 
область, вул. Лепорського, 1. Підприємство належить 
до першої групи об’єктів, для яких розробляються 
документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів. 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» - підприємство з повним 
металургійним циклом, розташоване в межах міської 
території на березі Азовського моря.

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» ділиться на:
- виробничі цехи: коксохімічне виробництво 

(коксовий цех, цех уловлювання та сіркоочистки), 
доменний цех, вапняне-випалювальний цех, 
конвертерний цех, прокатне виробництво (обтискний 
цех, рейкобалковий цех, цех крупносортнопрокатний, 
товстолистовий цех, цех рейкових скріплень), цех 
переробки металургійних шлаків, цех утилізації 
залізовмісних шламів;

- ремонтні цехи: цех ремонту металургійного 
обладнання, цех ремонту металургійних печей, цех 
обслуговування та ремонту обладнання доменного 
виробництва, цех обслуговування та ремонту 
обладнання сталеплавильного виробництва, цех 
обслуговування та ремонту обладнання прокатного 
виробництва

- енергетичні цехи: теплоелектроцентраль 
(ТЕЦ), пароелектроповітродувна станція (ПЕПС), 
теплосиловий цех (ТСЦ), газовий цех, цех мереж 
і підстанцій, котельний цех, електроцех, цех 
водопостачання;

- транспортні цехи: управління залізничного 
транспорту (цех експлуатації, цех ремонту рухомого 
складу), управління безрейкового транспорту;

- допоміжні служби: ремонтно-господарський 
відділ, управління складського господарства, 
управління автоматизації.

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин 
від проммайданчиків орієнтовно становить 90 тис.т/
рік, без урахування парникових газів, обсяг парникових 
газів орієнтовно складе 70 тис.т/рік. Забруднюючими 
речовинами, що потрапляють в атмосферне повітря, 
є пил, оксиди азоту, діоксид сірки та оксид вуглецю, 
заліза оксид та його сполуки (в перерахунку на залізо), 

кадмію оксид та його сполуки (в перерахунку на 
кадмій), марганець та його сполуки (у перерахунку 
на двоокис марганцю), міді оксид та її сполуки (в 
перерахунку на мідь), нікелю оксид та його сполуки, 
в перерахунку на нікель), свинець і його сполуки 
(в перерахунку на свинець), хром шестивалентний 
(в перерахунку на трьохокис хрому), цинку і його 
сполуки (в перерахунку на цинк), азоту двоокис, аміак, 
водень ціаністий, кислота сірчана по молекулі Н2SO4, 
кремнію діоксид, ангідрид сірчистий, сірководень, 
вуглецю оксид, фториди, газоподібні сполуки 
(фтористий водень, 4-фтор.кремній), фториди добре 
розчинні, фториди погано розчинні, аммонію сульфат, 
бензол, бенз(а)пірен, нафталін, фенол, піридин, 
вуглеводні граничні, ванадій та і його сполуки, метан, 
діазоту оксид та вуглецю діоксид.

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих 
речовин показав, що максимальні значення приземних 
концентрацій забруднюючих речовин на межі 
встановленої санітарно-захисної зони не перевищують 
санітарно-гігієнічні нормативи для атмосферного 
повітря. ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» при здійсненні 
своєї діяльності гарантує дотримання вимог 
санітарного та природоохоронного законодавства.

Перелік заходів щодо впровадження найкращих 
доступних технологій виробництва:

1. Реконструкція газоочистки конвертера № 1 
(при капітальному ремонті конвертера), Джерело № 
256.

2. Реконструкція газоочистки конвертера № 2 
(при капітальному ремонті конвертера), Джерело № 
257.

Перелік заходів щодо скорочення викидів 
забруднюючих речовин:

1. Реконструкція системи аспірації 
підбункерних приміщень (система завантаження 
шихти) ДП №3.

2. Реконструкція системи аспірації 
підбункерних приміщень (система завантаження 
шихти) ДП №4.

3. Реконструкція системи аспірації 
підбункерних приміщень (система завантаження 
шихти) ДП №5.

4. Капітальний ремонт повітронагрівачів ДП 
№2-6.

5. Реконструкція системи аспірації відділення 
десульфурації чавуну с заміною очисного апарату.

6. Реконструкція аспіраційної установки 
дробарки феросплавів ділянки сипких і феросплавів з 
заміною очисних апаратів.

7. Реконструкція аспіраційних установок 
відділення сипких ділянки сипких і феросплавів з 
заміною очисних апаратів.

8. Реконструкція аспіраційних установок 
відділення феросплавів ділянки сипких і феросплавів 
із заміною очисних апаратів.

9. Реконструкція системи аспірації міксерів 
№1,2 з заміною очисного апарату.

10. Реконструкція аспіраційних установок 
ділянки навантаження/вивантаження з заміною 
очисних апаратів.

11. Реконструкція аспіраційної установки 
будівлі завантаження обертових печей з заміною 
очисного апарата.

12. Реконструкція систем аспірації обертових 
печей №№ 1, 2, 3, 4 з заміною очисних апаратів.

13. Реконструкція аспіраційних установок 
складу вапна з заміною очисних апаратів.

14. Збільшення частки доменного газу в 
опалювальному газі для обігріву нагрівальних 
колодязів обтискного цеху.

15. Реконструкція секційних печей № 1, 2 ЦРС 
з заміною пальників і впровадженням АСУ процесом 
спалювання газу.

16. Капітальний ремонт коксової батареї № 1 з 
повними перекладками обігрівальних простінків камер 
коксування (31.12.2025 р.).

17. Поточній ремонт коксової батареї №3 з 
використанням сучасних технологій (керамічне 
наплавлення, заміна завантажувальних люків, стояків, 
дверей, газопідвідної апаратури) (31.12.2024 р).

18. Поточній ремонт коксової батареї №4 з 
використанням сучасних технологій (керамічне 
наплавлення, заміна завантажувальних люків, стояків, 
дверей, газопідвідної апаратури) (31.12.2025 р.).

Прогнозоване скорочення викидів – 5922,22 т/рік
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, які віднесені до основних 
джерел викидів та пропозиції щодо дозволених 
обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до 
інших джерел викидів, встановлені згідно з вимогами 
законодавства України та наведені у в документах, у 
яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Для 
неорганізованих стаціонарних джерел нормативи 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин 
не встановлюються. Регулювання викидів від цих 
джерел здійснюється шляхом встановлення вимог у 
дозволі на викиди. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин не 
зміняться в порівнянні з діючим дозволом на викиди.

Пропозиції та зауваження щодо видачі дозволу на 
викиди для ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від населення 
і громадських організацій приймаються протягом 30 
днів з дня опублікування оголошення до Донецької 
обласної державної адміністрації за адресою: 84306, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
(06264) 6-02-80, (06264) 2-04-55.

Оголошення, повідомлення про планову 
діяльність підприємств, 

заяви про наміри отримати дозвіл 
ТА ІНШі  ІНФОРМАЦІЙНІ ОГОЛОШЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 
ВИ МОЖЕТЕ НАДАТИ 

ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 

050-765-24-44; 
066-156-08-49;  
066-427-01-40
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Дружковка. Продам дом 
по ул. Белинского со всеми 
удобствами, имеются хоз. 
постройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Кузнецова, 71, 
5-комн., +2 -комн. фли-
гель, газ и печное отопле-
ние, гараж, подвал, хоз. 
постройки, 6 соток. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Продам 
дом, 82 м/кв., по ул. Одес-
ской, 5-1, участок 14 со-
ток, летняя кухня, гараж. 
Дом требует ремонта. Тел. 
050-551-01-68.

Дружковка. Продам 
дом. Имеется флигель, 
гараж, подвал (отдельный 
вход). Вода, газ в доме, 
флигель (счетчики). Ого-
род, хоз. постройки. Тел. 
050-565-35-21.

Дружковка. Продам 
домик ул. Тимирязева 40т. 
грн. газ, вода, 7 соток, 
рядом магазин, останов-
ка, ворота+забор новые. 
Оформление ваше. Тел. 
099-163-09-08.

Дружковка. Срочно 
продам дом р-н Торецкий. 
Хоз. постройки, гараж с 
ямой, в доме вода, газ, 
печное отопление, туалет, 
душ. Торг для конкретного 
покупателя. Тел. 063-370-
82-20, 050-552-87-32.

Константиновка. Про-
дается дом с газовыми и 
печным отоплением. Есть 
все что нужно, даже колодец 
во дворе. 8 соток огорода, 
все вспахано. Заходи и живи. 
Тел. 095-141-15-24.

Константиновка. Продам 
газ. дом общ. пл. 100 м/кв, 
пос. Новоселовка, имеются 
хоз. постройки, частично с 
мебелью, скважина, пла-
стиковые окна, кирпичный 
забор. Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. Продам 
кирпичный дом, газифици-
рованный, двух комнатная 
летняя кухня, гараж, хоз. 
постройки, забор из метало-
профиля, крыша перекрыта. 
Тел. 050-677-99-34.

Молоково. Продам дом 
6*7, с ремонтом или поме-
няю на небольшую 1-комн. 
кв. Тел. 066-941-75-17.

Иное

Дружковка. Продам квар-
тиру по Энгельса с ремонтом 
1/5. Тел. 050-226-68-85.

Киев. Продаем здание 3 
эт. 200 м/кв, по ул. Сырец-
кой, 39. Цена 165000 у.е. 
Тел. 095-637-90-05.

Продаем помещение 
30-1300 м/кв в центре 
г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продам 
гараж во дворе маш. тех-
никума, 89 м/кв, Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продам 
гараж шлакоблочный, 
имеется подвал. Тел. 
095-867-52-50.

Константиновка. Продам 
кирпичный гараж 30 м/кв, 
по ул. бывшая Калинаина 
17 а, имеется яма. Тел. 
099-963-36-90.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам 
Volkswagen T5 (рестай-
линг) 2010 года, первая 
регистрация 2013 год. 
Коробка передач автомат. 
Пассажир 7 мест. Webasto. 
2.0 Bi Tdi. Цвет белый. Тел. 
095-328-16-04.

Дружковка. Продам 
автомобиль “Иж“ Тел. 
099-469-03-49.

Дружковка. Продам ВАЗ 
21063 1991 года газ, бензин. 
138 родной пробег. Тел. 
095-362-14-14.

Константиновка. Про-
дается автомобиль “Волга“ 
газ 24-10. Газ/бензин. Тел. 
05057841797.

Константиновка. Про-
дам Kia Rio 2018 год. 
1.6 автомат. Седан. 
Пробег 30 тыс. цвет 
белый. Комплектация 
Top Prestige, самая 
максимальная! Тел. 
095-328-16-04.

Запчасти

Дружковка. Продам ав-
то-радио “Мерседес“, авто-
шины ГОЦ-20, б/у зимние, 
газовая автоматика, новая, 
пр-во Харьков 2500 грн. 
Тел.095-809-52-62.

Дружковка. Продам 
запчасти на Волгу: ра-
диатор, генератор. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продаются 
запчасти: 1. Проводка жгут 
ВАЗ 05-07; 2. релюшки; 3. 
Трамблер 4. Катушка зажиг; 
5. Зеркало салона; 6. Бочек 
омывателя; 7. Шаровые 4 
шт.; 8. Тормозныеколод-
ки передние и задние. 9. 
Сальники пыльники. Тел. 
050-158-71-37.

Мебель

Дружковка. Продается 
сейф, 3 двери под ключ выс. 
1 м. 20 см. шир. 45х40. Тел. 
050-049-22-43.

Дружковка. Продам 
диван малютку 1500 грн., 
стиральную машинку 2000 
грн. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продам 
диван новый за 4 000 грн. 
Тел. 095-418-86-63.

Дружковка. Продам 
полиров. шифонер 2-х 
дверный за 500 грн. Кро-
вать метал. 2-ярусную. Тел. 
050-044-86-87.

Дружковка. Продам 
стеклянный двух ярусный 
стол, телевизор JVC, книж-
ный шкаф-сервант. Тел. 
099-487-14-91.

Дружковка. Продаю 
стол-тумба полиров. ко-
ричневого цвета 400 грн. 
йогуртница - 200 грн. Тел. 
066-831-44-13.

Зоомир

Дружковка. Отдам котят 
простой породы в хорошие 
руки, возраст 5 месяца, к 
лотку приучены. С достав-
кой. Тел. 050-626-14-99.

Дружковка. Продам 
молодого красивого пету-
ха. Живой вес 3 кг. Тел. 
099-073-36-24.

Дружковка. Продаю 
котные козы. Тел. 066-808-
19-22;066-808-24-94.

Константиновка. От-
дам котят простой породы 
в хорошие руки, возраст 
5 месяца, к лотку приу-
чены. С доставкой. Тел. 
050-626-14-99.

Константиновка. Про-
дается козел 8 месяцев 
для вязки порода нубиец 
с зааненской козой. Тел. 
050-614-68-65.

Константиновка. Про-
дам цыплят бройлеров, 
суточные и подрощенные. 
Куры несушки “Леггоры“ 
и “Ломан Браун“. Бройлер 
живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Мир растений

Дружковка. Продам 
комн. растения: столетники, 
ден. деревья, молочай, юкку 
розу, кактусы, хавортию, 
мелиссу, декабриста, дра-
цену. Тел. 095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продам ко-
тел газовый “АТОН“. Тел. 
099-056-84-93.

Дружковка. Продам сроч-
но б/у, холодильник “Инде-
зит“, белый, двухкамерный, 
морозильная камера внизу, в 
отличном состоянии, куплен 
3 года назад. Два цветных 
телевизора Samsung и 
Rainford в рабочем состоя-
нии, дешево. Ходунки для 
взрослых (старичков). Тел. 
050-654-14-77.

Дружковка. Продам 
стиральную машинку ав-
томат, б/у, на детали. Тел. 
066-322-13-98.

Дружковка. Продам 
телевизор “Samsung“ 
б/у в хорошем состоя-
нии. Торг уместен. Тел. 
099-131-14-93.

Дружковка. Продам 
телефизор “Reinford“ б/у, 
диагональ 51 см. Состояние, 
изображение отличное, 320 
грн. Тел. 066-085-11-19.

Дружковка. Продаю стир. 
машина “Zanussi“ в рабочем 
состоянии. Не дорого. Тел. 
095-577-90-56.

Константиновка. Про-
дам холодильник б/у, 
в хорошем состоянии. 
Возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

К о н с т а н т и н о в к а . 
Срочно продается микро-
волновая печь новая, не 
была в пользовании. Тел. 
095-884-49-72.

Радиотехника

Дружковка. Продам 
игровую приставку PS-
3, гриф на штангу. Тел. 
099-056-76-99.

Дружковка. Продам 
компьютер в отличном 
состоянии 2500 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Лестница 
метал-я. Длина - 3 м. 400 
грн. Тел. 050-060-03-16.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам доску 25, 30, 
40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40x10-
40x40, 50x80-50x150, 
100x100 длиной 4,5 и 6 
м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, ру-
бероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Продам лист металли-
ческий 0,8 мм; 1,0 мм, 
1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 
3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 
6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 мм, 
16,0 мм, 20,0 мм оцин-
ковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Продам трубу водога-
зопроводную диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Продам трубу профиль-
ную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам 
длинную норковую шубу 
из элитного класса, 20000 
грн, торг уместен. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
дубленку женскую р. 
48-50, дубленку муж-
скую р. 52-54, куртку 
мужскую (утепленная) 
р. 52-54, шапку нор-
ковую р-58-60, шубу 
женскую р. 46-48. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
пальто пуховик женское, 
новое р. 52-54, капюш-
он отдельно (мех). Тел. 
095-244-76-52.

Дружковка. Продам под-
ростковую зимнюю куртку 
для мальчика 14-16 лет 
800 грн, джинсы 14-16 лет 
(новые) на флисе 350 грн. 
Тел. 050-142-98-83.

Дружковка. Продам 
свитера теплые, мужские 
р. 54-56, кофты теплые, 
женские р. 48-50. Постель-
ный набор, новый, белого 
цвета. Сумка спортивная 
500 грн. (для хоккеистов) 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продаю зим-
ние кожаные ботинки 44 раз. 
муж. Тел. 095-464-75-07.

Детский мир

Дружковка. Продается 
детская кроватка с матрасом 
280 грн., детский игровой 
манеж 180 грн. Торг. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продается 
зимня-летняя коляска, гор-
ка для купания, держатели 
для балдахина, йогуртница, 
машинку толкатор, ослик 
прыгун, плед-конверт. Тел. 
066-831-44-13.

Дружковка. Продам; 
детскую коляску 2 в 1, 
летний вариант, в хорошем 
состоянии, 2000 грн., меж-
комнатные двери 2,00*0,6. 
Тел. 095-311-82-81.

Дружковка. Продаю дет. 
коляску 2 в 1 бежевый цвет, 
в хорошем состоянии. Good 
Baby. Тел. 095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам пи-
анино “Украина“ в хорошем 
состоянии, пылесос Тошиба. 
Тел. 066-885-24-58.

Книги

Дружковка. Продам 
холодильник, бойлер. Тел. 
066-044-03-88.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
дубленку мужск, новая, 
сибирская, покрыта твилом 
р-р 52-54, шуба мутоновая 
черная б/у в отличном 
состоянии с белым пес-
цовым воротником и ман-
жетами р-р 52-54, туфли 
мужские, кожаные, новые, 
темно-коричневые, р-р 43, 
пр-во Чехословакия. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продается 
искусственная красивая 
елочка, новогодние костю-
мчики поросенка и белого 
пуделя. Тел. 050-052-10-
29, 095-192-47-13.

Дружковка. Продается 
кормовой гарбуз, молочные 
бидоны 10 л. 2 шт. Тел. 
050-065-10-08.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

    16.12.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Фига. 5. Проводник. 10. Ишак. 15. Дружка. 18. Нерест. 19. Вальс. 20. Океан. 21. Сноп. 22. Крахмал. 26. 

Блиц. 27. Равнина. 28. Осколок. 29. Пиво. 31. Опахало. 32. Хаос. 34. Квартет. 36. Серпантин. 37. Ламбада. 
41. Долг. 43. Архив. 44. Метро. 45. Куст. 47. Ананас. 48. Кисель. 51. Латы. 52. Ситро. 53.  Нация. 54. Роса. 56. 
Динамик. 58. Меченосец. 62. Лягушка. 66. Рота. 69. Правнук. 71.  Ночь. 73. Орешник. 74. Училище.75. Ковш. 
77. Спартак. 81. Горе. 82. Банка. 83. Рулет. 84. Копыто. 85. Сорняк. 86. Мрак. 87.  Махараджа. 88. Баня.

По вертикали: 
1. Бронхи. 2. Джип. 3. Фантазер. 4. Гавань. 6. Риск. 7. Вода. 8. Дюйм. 9. Идол. 11. Шансон. 12. Книголюб. 13. 

Краб. 14. Эскимо. 16. Планер. 17. Персик. 23. Рупор. 24. Хохма. 25. Атлет. 29. Парад. 30. Отвага. 32. Ходики. 33. 
Салат. 35. Террариум. 38. Маркетинг. 39. Свисток. 40. Смокинг. 42. Осина. 46. Синус. 49. Лысина. 50. Дракон. 
51. Лидер. 55. Авось. 57. Астроном. 59. Череп. 60. Навар. 61. Сауна. 63. Учащийся. 64. Клиент. 65. Точило. 67. 
Огород. 68. Ошибка. 70. Улитка. 72. Червяк. 76. Штык. 77. Сага. 78. Арка. 79. Тара. 80. Кряж. 81. Гора.

28 декабря  - 16 лунный�  день. «Растущая Луна» в Блйзнецах. 
Сегодняшнйй�  день - день актйвных дей� ствйй�  й реалйзацйй 
задуманных планов, тем более что сйл й вдохновенйя Вам 
хватйт на нйх всех. Но всему может помешать банальная 
лень, не стойт жалеть себя, тратйть энергйю впустую. 
Стрижка волос может негатйвно сказаться на душевном 
спокой� ствйй, прйвестй к депрессйй й даже страху.

29 декабря - 17 лунный�  день. «Растущая Луна» в 
Блйзнецах. Именно сегодняшнйй�  день позволйт Вам 
йсполнйть Вашй потаенные желанйя й мечты, сегодня слово 
превращается в дело. Сегодня стойт обратйть внйманйе на 
свой достойнства й недостаткй, особенно на недостаткй, 
йменно онй могут завладеть вамй в этот день й подпортйть 
Вашу репутацйю. Непрйятностй в плане здоровья сегодня 
могут быть спровоцйрованы йменно стрижкой в этот день.

30 декабря - 18 лунный�  день. «Полная Луна» в Раке. День 

не отлйчается особой�  актйвностью, поэтому стойт посвятйть 
его спокой� ному й размеренному времяпрепровожденйю. 
Для сбереженйя собственного здоровья сегодня стойт 
отказаться от стрижки. 

31 декабря - 19 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Раке. 
Сегодня у Вас может проснуться желанйе перевернуть все 
с ног на голову, захочется всего нового. Сегодня вы будете 
размышлять, как добйться этйх йзмененйй� . День прекрасно 
подходйт для полученйя новой�  йнформацйй, обученйя 
йлй повышенйя квалйфйкацйй. Еслй в скором временй Вы 
планйруете кардйнальные йзмененйя в жйзнй, то стрижка 
поможет осуществйть задуманное, в протйвном случае от 
новой�  стрйжкй стойт отказаться.

1 января - 20 лунный�  день. «Убывающая Луна» во 
Льве. Сегодня день, в который�  Вы сможете увйдеть йлй 
почувствовать то, что пройзой� дет в блйжай� шем будущем. 
Сегодня стойт собрать волю в кулак, совершать только 

взвешенные й правйльные поступкй, не поддаваться 
эмоцйям, особенно негатйвным. Стрижка сегодня поможет 
усйлйть Вашу харйзму, прйдаст сйл й здоровья. 

2 января - 21 лунный�  день. «Убывающая Луна» во Льве. 
День сегодня прой� дет в весьма напряженной�  обстановке, 
есть рйск ввязаться в конфлйкт. День не прой� дет без потерь, 
возможно, еслй Вы будете правйльно управлять своймй 
эмоцйямй, то отделаетесь малымй потерямй. Стрижка 
неблагопрйятна. Она может прйвестй к проблемам со 
здоровьем. 

3 января - 22 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Деве. 
Сегодняшнйй�  день может прйнестй Вам новые мечты 
й надежды, прй правйльном распоряженйй энергйй 
космоса. Постарай� тесь провестй день в самоаналйзе, за 
чтенйем духовных кнйг, медйтацйй. Хотйте улучшйть 
эмоцйональный�  фон й настроенйе - новая стрижка как 
нельзя кстатй.

ПОГОДА • ДЕКАБРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
28 декабря - 3 января

3. Хлебный порошок для колобка. 5. Лакомство колорадского 
жука. 10. Колющая часть шприца. 15. И Бобик, и Барбос. 18. 
Пять рабочих плюс два красных. 19. Сеть для ловли Золотой 
Рыбки. 20. Емелина тачка. 21. Начесноченное и наперченое 
сало. 22. Сокровище детского мира. 26. Виктор в детстве. 27. 
Красный чай, напиток фараонов. 28. Традиционное блюдо в 
Америке на Рождество. 29. Парфюмерная участь спортивного 
судьи. 31. Ядерная, тепловая, электрическая. 32. Спутник 
стыда. 34. Мастерская Вакулы. 36. Место работы паромщика. 
37. Блюститель чистоты вокруг дома. 41. Тара для бутылок. 43. 
Жираф низкого роста. 44. Печатная реклама артиста. 45. Доход 
от паршивой овцы. 47. Шпилька на ноге. 48. Молодец которому 
все по плечу. 51. Имитатор снега на елке. 52. Рифмованные 
строки. 53. Походная повозка с кашей. 54. Перевернутое рагу. 
56. Конфетный винегрет. 58. Местность дуба с цепью и котом. 
62. Нательная картинка. 66. Животное - эталон упрямства. 69. 
Автор комических рассказов. 71. Наводка на плетень. 73. Врач 
для плоховидящих. 74. Отдел на факультете. 75. Кухонный 
или письменный предмет. 77. Удары во все колокола. 81. 
Кондитерское изделие с изюмом. 82. Маленькие бусинки 
с дырочками. 83. Гостиница со звездами. 84. Вес товара с 
упаковкой. 85. Африканский барабан. 86. Корочка льда на 
снегу. 87. Народ для избранных народом. 88. Сезон Снежной 
королевы. 

По горизонтали:
1. Прищепки на ушах. 2. Сюжет картины в каморке папы 

Карло. 3. Цитрус имени китайского вельможи. 4. Ледяные 
скороходы. 6. Машина - властелин колец. 7. Двухметровая 
полосатая киска. 8. Начинка пельменей. 9. Еловая ветвь. 11. 
Мастер надписей на кольцах. 12. Продавец дорогого старья. 13. 
Змея, размером в 38 попугаев. 14. Единица шахматного поля. 
16. Царевич, выросший в бочке. 17. Водитель с инструктором. 
23. Заносчивость с задранным носом. 24. Приправа в банке 
с солеными огурцами. 25. Слова и картинки, попавшие в 
переплет. 29. Ткань для бинта. 30. Место перехода леса в поле. 
32. Молочный продукт к кофе. 33. Любимая Дедом Морозом 
тара. 35. Искусственная наседка. 38. Рак, живущий как монах. 
39. Торт без парадного наряда. 40. Селедочка к водочке. 42. 
И сапожная, и зубная. 46. Мужская альтернатива рыбалке. 
49. Утреннее лекарство перепившего вчера. 50. Десертное 
марочное вино из мускатных сортов винограда. 51. Шляпа 
для снеговика. 55. Королевское пианино. 57. Парфюм для 
мужчин. 59. Писклявый вампир. 60. Крещенская температура. 
61. Проторенный рекой путь. 63. Спектакль, легкомысленнее 
оперы. 64. Промысловая красная рыба. 65. Бегун на много 
кругов. 67. Окольцованная планета. 68. Модель земного 
шара. 70. Если свистеть, то их не будет. 72. Напиток богов и 
насекомых. 76. Две поллитры. 77. Сеточный мешок для лова 
рыбы. 78. Словно елка, весь в иголках. 79. Алкогольная купель 
истины. 80. Жилище суслика. 81. Крестная мать сына.

По вертикали:

ОВЕН. Даже еслй вы очень заняты, не стойт пренебрегать 
общенйем с новымй людьмй. Новые знакомства сослужат 
вам недурную службу впоследствйй, когда вы уже забудете, 

прй какйх обстоятельствах онй состоялйсь. А обстоятельства могут 
быть самымй неожйданнымй й порой даже довольно неловкймй.

ТЕЛЕЦ. Жйзнь будет бйть ключом, но только от вас завйсйт, 
какйм йменно й по какому месту. Ваша задача - научйться 
седлать волну. Еслй вы сможете управлять сйтуацйей, то 

вы сумеете свернуть горы.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас появйтся возможность для максймально 
успешной реалйзацйй задуманного. Вашй мечты йспол-
нятся. Ваш любймый человек готов осуществйть любое 

ваше желанйе. И это вовсе не уступка. Ведь й ему прй этом 
будет хорошо. 

РАК. Ваша лйчная актйвность может быть связана с ка-
кймй-то партнерскймй обязательствамй, й вскоре вы 
договорйтесь по всем вопросам. Не стойт сомневаться 

в собственных сйлах, мнйтельность уже не раз подводйла вас, 
поверьте, на этот раз вы сможете воплотйть в жйзнь свой амбй-
цйозные замыслы.  

ЛЕВ. Вы почувствуете легкость й покой, уйдет в прошлое 
многое йз того, что вас раздражало. Благопрйятный перйод 
для актйвного общенйя с протйвоположным полом в не-

формальном ключе. Излйшняя строгость может отпугнуть кого 
угодно, постарайтесь быть свободнее.

ДЕВА. Некоторые взгляды на жйзнь с теченйем временй й 
вашйм духовным развйтйем устаревают. Пора это прйзнать. 
Мйр йзменйлся. Научйтесь парйть над сйтуацйей, вйдеть 

перспектйву на работе й в лйчной жйзнй. Лучше сейчас уступйть, 
зато потом выйграть.

ВЕСЫ. На редкость продуктйвный й радостный перйод. Хотя 
вам понадобятся осторожность й тщательность в прйнятйй 
решенйй. Вы можете многого добйться в плане карьеры. 

В лйчной жйзнй вам не стойт вносйть в отношенйя хаос й суету, 
тем более что йнформацйя грозйт оказаться непроверенной йлй 
воспрйнйматься неадекватно. 

СКОРПИОН. Вы завоюете успех й популярность. Вам пред-
ложат повышенйе по службе, вы получйте крупный гонорар. 
В лйчной жйзнй вам не помешает совершйть маленькйй 

подвйг во ймя любвй. Вы почувствуете себя героем в свойх глазах 
й в глазах своей половйнкй.

СТРЕЛЕЦ. Не слушайте советчйков, отговарйвающйх вас от 
того вйда отдыха, который вы для себя выбралй на Новый 
год. Вашй планы обещают быть оптймальны. Сохраняйте 

спокойствйе, бесцеремонное поведенйе, крйк й агрессйя долж-
ны быть полностью йсключены, йначе возможны необратймые 
последствйя.

КОЗЕРОГ. Любймая работа может стать йсточнйком еслй 
не большйх доходов, так жйзненных сйл, тем более что от-
ношенйя с коллегамй й с начальством доброжелательны й 

гармонйчны. Найлучшйх результатов вы достйгнйте в том, к чему 
будет расположена ваша душа.

ВОДОЛЕЙ. Возможны перегрузкй на работе. И сейчас луч-
ше не предпрйнймать рйскованных действйй, так как для 
осуществленйя честолюбйвых карьерных замыслов необхо-

дймо йметь спокойный тыл. Это время важно для вас, оно может 
йзменйть ваше будущее, как в лучшую, так й в худшую сторону.

РЫБЫ. Фортуна может улыбнуться вам, хотя сйтуацйя 
по-прежнему непростая. Стойт задуматься о предстоящйх 
празднйках. Можно запланйровать небольшое путешествйе, 

съездйть к родным. Вас могут соблазнять заманчйвым деловым 
предложенйем.

°C: ночь -3°, день 
-2°. Восход солнца – 
07:19, заход – 15:37. 
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

°C: ночь -4°, день 
-2°. Восход солнца – 
07:19, заход – 15:38. 
Продолжйтельность 
дня – 08:19.

°C: ночь +4°, день 
+3°. Восход солнца – 
07:20, заход – 15:38. 
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

°C: ночь -2°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:20, заход – 15:39.
Продолжйтельность 
дня – 08:19.

°C: ночь -3°, день 
-1°. Восход солнца – 
07:20, заход – 15:40. 
Продолжйтельность 
дня – 08:20.

°C: ночь -7°, день 
-2°. Восход солнца – 
07:20, заход – 15:41.
Продолжйтельность 
дня – 08:21.

°C: ночь -7°, день 
-3°. Восход солнца – 
07:20, заход – 15:42. 
Продолжйтельность 
дня – 08:22.

Среда 
23 декабря

Четверг
24 декабря

Пятница
25 декабря

Суббота
26 декабря

Воскресенье
27 декабря

Понедельник
28 декабря

Вторник
29 декабря
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Основні види впливу на навколишнє середовище при 
експлуатації АЗС:

- на атмосферне повітря - викиди пропану, бутану 
, бензину та вуглеводних граничних С12-С19 _при їх 
зберіганні в резервуарі і заправці автомобілів, викиди 
продуктів згоряння палива в двигунах автотранспорту, а 
також джерела шуму;

- на соціальне середовище - створення нових робочих 
місць, розширення сфери послуг по забезпеченню 
пальним автотранспорту, створення умов для наповнення 
місцевого та обласного бюджетів;

- на водне середовище проектована діяльність 
додаткового впливу не робить;

- на ґрунти - розміщенням твердих побутових відходів.
При будівництві планованого об'єкта здійснюється 

вплив:
- на атмосферне повітря - викидами забруднюючих 

речовин від будівельної техніки, автотранспорту, 
зварювальних, фарбувальних, ізоляційних і дорожніх 
робіт;

- на ґрунтові води - можливими протоками 
нафтопродуктів;

- на рослинний світ - посадками газонів і дерев;
- на ґрунти - виробництвом земляних робіт, тимчасовим 

складуванням будівельних матеріалів і конструкцій, 
розміщенням можливих будівельних відходів. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля - 

на території ведення господарської діяльності за адресою: 
вул. Героя 2б., с. Времівка, Великоновосілківського 
району, Донецької області 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку із тим що ділянка перебуває 

в приватній власності згідно до Витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності. 

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

Планована діяльність з реконструкції існуючої 
автозаправної станції з влаштуванням стаціонарного 
заправника газу (СЗГ-10) належить до другої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля” ч.3 пункт 4 абзац 2

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

Транскордонний вплив відсутній

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

Містобудівні умови та обмеження; Витяг з державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно; Технічне 
завдання.

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

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

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

– проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

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

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

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

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

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

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

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

13.Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 

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

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

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

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 

Дозвіл на виконання будівельних робіт
_____________________________________________

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

що видається  Державна архітектурно-будівельна 
інспекція

_____________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департамент екології та природних ресурсів 
Донецької обласної Державної адміністрації. 
Поштова адреса: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана 
Хмельницького, 6

Електрона адреса: eco.d@dn.gov.ua, телефон 095-
644-25-25,

контактна особа: директор департаменту - Натрус 
Сергій Петрович

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

Продовження. Початок на 7 стор.

Дружковка. Продам бо-
чонок белый фарфоровый на 
5 литр. и 10 литр., зеркало 
большое овальное, верти-
кальное 67*40, мебель. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продам бур 
для зимней рыбалки с запас-
ными ножками в хорошем 
состоянии. Тел. 095-900-
093, 066-822-56-37.

Дружковка. Продам ве-
лосипед, холодильник, сти-
ральную машинку, швейную 
машинку, газовую плиту, 
телевизор, пылесос, ковер, 
эл. двигатель, кастрюли, 
крупорушку, зарядное для 
авто, дистиллятор. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
газовую колонку, безвы-
тяжную б/у. В рабочем 
состоянии. 600 грн. Тел. 
095-206-23-26.

Дружковка. Продам две 
трости (обычная и для ин-
сультника), электроблиницу, 
две 2-конф. электролиты 
(б/у), два б/у телевизо-
ра. Тел. 050-052-10-29, 
095-192-47-13.

Дружковка. Продам дви-
гателя до 1.5 квт., задвижка 
чуг., электроды, авто ком-
прессор. Трубы нерж. кани-
стры разные, гидромотор, 
паяльная лампа. Таганок. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
дубленку жен. флягу, 
кондиционер, бензопилу, 
отпариватель, телевизо-
ры,канистры, швейные 
машинки, обогревате-
ли, манекены, тремпеля, 
стойки для одежды. Тел. 
095-555-73-22.

Дружковка. Продам 
котел “Вулкан-7“, котел 
“Кст-16“, колонку Ферроли. 
Швейную машинку “Лучик“ 
Польша, пианино черного 
цвета. Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам 
кровать односпальную, 
банки трёх литровые, два 
вентилятора, Балея оцин-
кованная, макитра череп. 
6 ведер, диван, кресла, 
шкаф для посуды, тумбочка 
под телевизор, судки. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам ло-
бовые и задние стекла ВАЗ 
2101-2107 200 грн. Задний 
амортизатор произв. Бела-
русь. Тел. 095-400-65-87.

Дружковка. Продам 
лодку “Романтика“ в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-206-71-99.

Дружковка. Продам лю-
стры настенные потолочные, 
сапоги женские зимние 38 
размера, полупальто муж-
ское размер 48-50. Тел. 
050-709-94-21.

Дружковка. Продам 
масляный обогреватель 
новый, кожаные ботинки 
зимние из натуральной 
кожи 45 размер, туфли 
мужские 45 размер. Тел. 
050-771-21-62.

Дружковка. Продам 
масляный электрообогре-
ватель, термос 2 л. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам но-
утбук “DEEL“, камин элек-
трический р-р 100*70 см., 
фотоаппарат “Практика 45 
OAF“ Германия, труба 3/4 
дюйма, дл. 3 м. 5 шт., новый 
шерстяной ковер Закарпат-
ский. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
обогреватели, две кро-
вати полутороспальные, 
черепяные бочки, тены, 
ботинки рабочие, клетки 
для нутрий и кролей, хле-
бопечь, винтовка воздуш-
ная, новая, немецкая. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
портфель черный из кож-
заменителя б/у в хорошем 
состоянии р-р 40*30, порт-
фель коричневый кожаный, 
тисненый на два замка, 
новый, р-р 45-37 см., ду-
бленка женская длинная, 
б/у в отличном состоянии р. 
52-54. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
потолочные люстры б/у, 
на три лампы 150 грн., 
на одну лампу 100 грн., в 
комплекте с лампами. Тел. 
066-085-11-19.

Дружковка. Продам пу-
довую гантелю, экспандер, 
раздвижной турник для 
квартиры, мебель, кухон-
ную утварь, посуду. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
спортивную мужскую но-
вую сумку, недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам стол 
раздвижной полирован-
ный (новый) 400 грн. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам хоз. 
тачку, счётчик на воду, 
раковину фаянсовую, весы 
уточки, кожаные куртки, 
туфли, брюки джинсовые, 
лыжи, коньки новые, ра-
диола Романтика. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
холодильник 2 кам., LG 
большой, телевизор Toshiba 
новый “плазма“ 55 см диа-
гональ, телевизор “Pioneer“ 
(плазма) 124 см. диагональ, 
тумбочка из натурального 
дерева “Италия“ красивая. 
Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продет-
ся новый холодильник, 
“Snaige“, новый унитаз, б/у 
газ. Колонка (безвытяжная), 
“Demrad“, манекены, трем-
пеля, спортивные настенные 
брусья, ламинат, подложка, 
трубы мет. хромирован-
ные. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Распродаю: 
в отл. состоянии кровать 
2х0.90 быльца метал-узор; 
стол-тумба, пароварка но-
вая, шифонер 3-хдверчатый 
с зеркалом 2х1.4х054, 2 
ковра-2.3х1.5, кресло. Тел. 
099-365-58-09.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
1-комн. кв., на первом 
этаже в р-не пл. Соборной. 
Тел. 099-788-14-20.

Дружковка. Куплю 
2-комн. кв., в рассрочку. 
Тел. 066-925-54-12.

Дружковка. Куплю 
дачный участок в обще-
стве Новатор, Горняк. 
Тел.099-027-95-02.

Быттехника

Константиновка. Куплю 
холодильник б/у, морозилку 
б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю же-
лезную дверь, б/у. Тел. 
095-291-09-35.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, 
радиолампы, бытовые и 
компьютерные платы и 
прочий электрохлам в 
любом количестве. При-
еду заберу. Тел. 066-557-
09-72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю на-
сос “DAВ“ (Италия) для 
системы отопления, в не-
рабочем состоянии. Тел. 
050-804-53-80.

Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Дружковка. Куплю ста-
рые елочные игрушки; 
стеклянные, картонные, 
папье-маше при желании на 
дому. Тел. 095-510-13-22.

Константиновка. Куплю 
грецкий орех очищенный, 
целый, тыквенную семечку. 
Цены выше рыночных. Тел. 
050-052-82-18.
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(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
(ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»)  

 м. Маріуполь,  код згідно з ЄДРПОУ 00191158 
 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.Інформація про суб’єкта господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»)
Генеральний директор - Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500 Україна, Донецька область, м. Маріуполь, Лівобережний р-н,  

вул. Лепорського,1 
e-mail:  info@azovstal.com.ua
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-56
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
«Переведення коксових батарей № 3÷4 на опалення доменним газом з додаванням коксового газу в КХВ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Планована діяльність, її характеристика.
На даний час в коксохімічному виробництві коксові батареї №3÷4 опалюються очищеним коксовим газом, який утворюється при коксуванні вугільної шихти в коксових 

печах і потім очищається в цеху уловлювання та сіркоочистки.  Обігрів коксових печей заснований на використанні тепла спалюваних газів в опалювальній системі. 
Призначення опалювальної системи коксових печей – підведення необхідної кількості опалювального газу й повітря в зону горіння, передача тепла спалювального газу 
шихті, що коксується, та відведення продуктів спалювання газу в димову трубу. Планованою діяльністю передбачається переведення коксових батарей №3÷4 на 
опалення доменним газом з додаванням коксового газу замість використовуваного наразі коксового газу. Планована діяльність дозволить використовувати доменний 
газ як енергетичне паливо в повному обсязі на підприємстві. Вивільнившийся коксовий газ буде  надходити до основних цехів меткомбінату та витіснить з обігу певний 
об’єм природного газу. Для забезпечення перспективних технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин із димових труб коксових батарей №3 і №4 будуть 
виконані до та в процесі проведення регулювальних робіт організаційно-технічні заходи. Також передбачається встановлення систем автоматизації, що дозволять 
регулювати розрядження в лежаках (з машинної і коксової сторін) та контроль вмісту О2, СО, СО2 в димових газах в лежаках (з машинної і коксової сторін) коксових 
батарей №3÷4.

Технічна альтернатива 1.
Для опалення коксових батарей в коксохімічному виробництві використовується два види палива: коксовий газ або суміш газів (коксового та доменного). Інші види 

палива в світовій практиці виробництва коксу не використовуються. Застосування вищеназваних газів обумовлене необхідністю утилізації вторинних газів, що 
утворюються на підприємстві під час виробництва коксу (коксовий газ) та чавуну (доменний газ). Поточний стан з опаленням коксових батарей коксовим газом 
являється альтернативою планованій діяльності

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 відсутня
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
 Планована діяльність здійснюється на існуючій території діючого підприємства  

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти планованої діяльності не передбачається
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки планована діяльність здійснюється на існуючій території ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць для робітників підприємства та соціальний захист для них та їх сімей. Для обслуговування 

об’єктів планованої діяльності додатково передбачається 1 штатна одиниця, газопідвищувальна та газозмішувальна станції працюють в автоматичному режимі 
без необхідності постійного перебування працівників. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Опалення коксових батарей здійснюватиметься сумішшю доменного газу з додаванням коксового газу: витрата доменного газу – 747156 тис.м3/рік, витрата 

коксового газу – 63232 тис. м3/рік 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України 
Обмеження планованої діяльності:
1). Нормативи ГДК, технологічні нормативи допустимих викидів, нормативи ГДВ, дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел
2) Акустичне забруднення, рівень якого не повинен перевищувати гранично допустимий рівень шуму в житловій забудові
3) Безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів
щодо технічної альтернативи 2.
Відсутні у зв’язку з відсутністю технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1.
Територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої 

діяльності та поряд з нею.
Використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства
щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Планована діяльність здійснюється на території ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» в затверджених межах землевідводу
Для інженерної підготовки необхідно виконати демонтаж існуючого газопроводу та об’єктів, що потрапляють в зону виконання будівельних робіт
щодо технічної альтернативи 2.

Продовження на 23 стор.
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Відсутні у зв’язку з відсутністю технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1.
Територіальна альтернатива 1 відсутня
щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 відсутня
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
клімат і мікроклімат -  планована діяльність не супроводжується виділенням інертних газів, значного виділення теплоти, вологи та іншого, що може призвести до змін 

мікроклімату; відсутні джерела потужного теплового та електромагнітного випромінювання, які можуть впливати на температурний режим прилеглої території;
геологічне середовище -  планована діяльність не змінює напружений стан і властивості масивів порід, не викликає деформації земної поверхні;
повітряне середовище – основними чинниками дії на повітряне середовище є забруднення атмосферного повітря: при будівництві - викиди забруднюючих речовин при 

проведенні будівельних робіт та від роботи будівельної техніки;
при експлуатації - джерелами впливу на атмосферне повітря є димові труби коксових батарей № 3-4;  
водне середовище - скидання виробничих стоків від об’єктів планованої діяльності в поверхневі водні об’єкти відсутнє: водовідвід зливових стоків залишається існуючим; 

негативні дії планованої діяльності на водне середовище відсутні; 
ґрунти -  негативних впливів не передбачається;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти -   рослинний світ території проммайданчика з точки зору збереження біологічного різноманіття цінності не представляє 

виробнича діяльність не порушує сформоване середовище проживання тварин, вплив опосередкований; в межах впливу підприємства відсутні території, що охороняються 
(заповідники, розплідники, пам’ятники природи), об’єкти, що внесені до державного і місцевого реєстру природно-заповідного фонду, території, перспективні для заповідання;

навколишнє соціальне середовище -  працевлаштування 1 людини;
навколишнє техногенне середовище -  змін впливу не передбачається.
утворення відходів виробництва -  відходи 4 класу небезпеки «Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн» передаються на розміщення на полігоні ТПВ м. 

Маріуполь
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.
Пункт 6 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» «коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту»
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 

довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. Діяльність планується проводити на території Лівобережного р-ну м. Маріуполь та 

землях Маріупольскої міської ради Донецької області України
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля_Планований обсяг досліджень 

та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконано згідно п.2 ст. 6 Закону України № 2059-VІП від 23 травня 2017 р. «Про оцінку 
впливу на довкілля». Зокрема планується провести дослідження впливу на атмосферне повітря, водне середовище, ґрунти, рослинний та тваринний світ, культурну 
спадщину, соціальне та техногенне середовища.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Тимчасово на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому 

органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

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

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

 Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
.15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Поштова адреса: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
е-таі1: OVD@mepr.gov.ua;

 тел.: +38(044)206-31-40, +38(044)248-31-50 
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна – директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

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

Областная газета “Знамя Индустрии”

Продовження. Початок на 22 стор.
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Константиновка. Куплю 
циркулярку с фуганком 300 
мм. Тел. 050-243-21-17.

Куплю книги, открыт-
ки, фото и другую пе-
чатную прод. до 1950 г. 
Радиодетали, изделия 
из мельхиора и серебра, 
раскладные ножи, старые 
шахматы, парфюмерию, 
игру “Электроника“, пив-
ные бокалы, граненые 
рюмки, изделия из кости, 
рога, бивни и другую ста-
рину. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом метал-
ле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, 
подстаканники, духо-
вые инструменты, фла-
ги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Куплю часы, монеты, 
медали, значки, объ-
ективы, бинокли, под-
стаканники, статуэтки, 
бижутерию СССР. Елоч-
ные игрушки СССР. До-
кументы на награды, 
облигации, бумажные 
деньги. Тел. 099-653-21-
06, 096-094-55-71.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую элек-
тронику времен СССР. Те-
левизоры, магнитофоны, 
приемники, усилители, 
видеомагнитафоны в лю-
бом состоянии! Припоры 
КИП, любые радиодетали 
и платы! Компьютерные 
платы! Любые аккумуля-
торы. Олово и припой! 
Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сей-
час. Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн. кв. в 5/5 по ул. 
Правды, 1, в районе заво-
да “Грета“ на длительное 
время или продам. Тел. 
099-778-01-45.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. 5/5 Кирпичный дом 
по ул. Козацкой в районе 
кафе “Роял“. С мебельюи 
бытовой техникой. Тел. 
095-182-76-22.

Дружковка .  С дам 
1-комн. кв. в р-не шко-
лы №17 д/с “Аист“. Тел. 
099-650-75-37.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. с техникой и с мебе-
лью на длительный срок 
или продам. Сергей. Тел. 
050-609-26-49.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв. на 2-ом этаже 5-этажного 
дома в районе школы №6. 
Мебель, ТВ, холодильник. 
Счетчики на воду, газ, эл. 
энергию. Тел. 066-077-16-
95 после 18:00.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв. по ул. Космонавтов 
в кооперативном доме. 
В квартире есть все.Тел. 
050-050-46-52.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., 1/3, в р-не рынка Новый. 
Тел. 095-573-47-89.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., с мебелью, 5/5, в р-не 
маг. “Фуршет“, перез-
воню после 16:00. Тел. 
095-589-01-69.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., свидетелям Еговы или 
порядочным людям. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Сдам 3-ком-
ню кв., 1/5, в р-не ОШ №12. 
Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. Сдам га-
раж в частном секторе, 
ниже ДЩ. 600 грн. Тел. 
099-245-11-17.

Дружковка. Сдам гараж 
во дворе. Есть яма, вода, 
свет. По ул.Чкалова, р-н 
ДНЗ. Тел. 050-226-09-28.

Дружковка. Сдам га-
раж металлический 4*6, 
в р-не “Сильпо“. Тел. 
099-055-97-10.

Дружковка. Сдаю 2-комн. 
кв. с мебелью и бытовой 
техникой, 4 этаж 5 эт. 
дома. Ра-он 17 школы, 
3000 грн. + свет, вода. Тел. 
050-274-81-13.

Константиновка . 
Сдается 1-комн. кв., на 
длительный срок. Посе-
лок “Нулевой“, 4-й этаж. 
Тел. 098-765-41-55, 
095-169-99-31.

Константиновка. Сда-
ется дом 53 м/кв, по ул. 
Центральной в с. Делеевка, 
твердо топливное водяное 
отопление, возможно с ме-
белью, хоз. постройки. Цена 
при встречи. Тел. 067-399-
93-01, 095-401-87-06.

Константиновка. Сдам 
1-комн. кв., в р-не “Ко-
мильфо“, теплая с мебелью, 
в хорошем районе. Тел. 
050-776-58-69.

Константиновка. Сдам 
3-комн. кв., в центре го-
рода, 2 из них жилых, 
над магазином “Дачник“. 
Оплата договорная. Тел. 
066-205-46-93.

СНИМУ
Дружковка. Сниму гараж 

в частном секторе. Тел. 
095-217-46-15.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

1-комн. кв., 3/5, балкон 
застеклен, р-н Гимназии 
на 2-комн. кв. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
095-559-35-12.

Дружковка. Меняю 
3-комн. кв., 67 м/кв, в 
р-не Соц. города, на 2/2, 
с доплатой на 1-комн. кв, 
выше 5 этажа не предлагать. 
Звонить после 20:00. Тел. 
066-311-65-09.

Дружковка. Меняю 
4-комн.кв. 5/5 р-н. Большого 
самолета на 2 или 1-комн. 
кв. Тел. 095-474-90-35.

Константиновка. Меняю 
в с. Иванополье кирпич-
ный, газифицированный 
дом, хоз. постройки, жилая 
летняя кухня, новый сад, 
колодец, рядом школы и 
детский сад на 2-комн. кв. 
в правобережной 2-3 этаж, 
расмотрю все варианты. 
Тел. 095-856-91-97.
Потери и находки

Документы

Втрачений диплом ДЗ 
№005461 про закінчення 
Волноваського ПТУ №142 
Донецької обл., за спеціаль-
ністю кваліфікованого 
працівника “тракторист-ма-
шиніст широкого профілю, 
слюсар- ремонтник, водій 
автомобіля категорії С з 
одержанням середньої 
освіти, виданий у 1999 р. на 
ім‘я Чорного Віктора Бори-
совича, вважати недійсним.

Втрачені документи на 
право власності (будинок) 
м. Дружківка, вул. О. Гон-
чара, буд. 53, на прізвище 
Пуравіна Олександра Яко-
вича вважати недійсними.

Дружковка. Втрачене 
посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім‘ї на ім‘я Шаха 
Богдана Сергійовича  вва-
жати недійсним.

Дружковка. Втрачений 
військовий квиток на ім‘я 
Северіна Руслана Олексан-
дровича вважати недійсним.

Дружковка. Втрачений 
військовий квиток на ім‘я 
Широченкова Дениса Льво-
вича вважати недійсним.

Ищу работу
Дружковка. Ищу ра-

б о т у  с и д е л к и .  Т е л . 
095-223-82-57.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу челове-
ка по уходу за инвалидом. 
Тел. 095-151-12-46.

Дружковка. Требуется 
человек по уходу за пожилой 
женщиной. Тел. 095-892-
78-21;095-514-08-34.
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