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П О К Р О В С К НОВОГОДНИЙ ЛОКДАУН: ЧТО ГОТОВИТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НА ПРАЗДНИКИ УКРАИНЦАМ

Разница в датах

Последние две недели 
в стране деи� ствовал ка-
рантин «выходного дня». 
Согласно принятым огра-
ничениям, в субботу и 
воскресенье запрещена 
была работа учреждении�  
культуры, спортзалов, 
кинотеатров, заведении�  
общественного питания, 
торгово-развлекатель-
ных центров и магази-
нов, реализующих про-
мышленные товары. Эти 
меры были направлены 
на снижение темпов рас-
пространения COVID-19.

Однако численность 
больных коронавирусом 
продолжила увеличивать-

ся, а глава МОЗ Максим 
Степанов, по состоянию 
на 1 декабря, так и не дал 
оценку эффективности 
карантина «выходного 
дня». Но продлевать его 
уже точно не будут. Вме-
сто этого введут тоталь-
ные ограничения на 2-3 
недели.

Первыи�  возможныи�  
вариант-локдаун с 23-
24 декабря до 10 или 15 
января. В поддержку это-
го варианта выступили 
несколько нардепов от 
«Слуги народа», озвучив 
свое мнение в интервью 
различным СМИ.

Второи�  сценарии�  – за-
крыть все уже на текущеи�  
неделе, чтобы уже к като-

лическому Рождеству – 25 
– декабря – люди смогли 
вернуться в привычныи�  
ритм жизни и подготови-
лись к новогодним празд-
никам. Данное предло-
жение, наряду с другими 
политиками, поддержал и 
глава МВД Арсен Аваков.

Третии�  вариант – жест-
кии�  карантин ввести уже 
после Нового года: на три 
недели со 2 или 3 янва-
ря. Среди аргументов в 
пользу такого сценария 
называют минимальные 
финансовые потери для 
торговых сетеи�  и заве-
дении�  общественного 
питания, которые смогут 
заработать на предново-
годнем ажиотаже с покуп-
ками подарков и праздно-
вании самого Нового года.

Что запретят

Как и по датам локдауна 
нет точнои�  информации, 
так и по ограничениям. 
Пока все на уровне пред-
положении� . Но существу-
ет большая вероятность, 
что будет повторение ве-
сеннего сценария, когда 

закроют все сферы услуг 
и торговли.

Исключением могут 
стать торговые объекты, 
реализующие товары пер-
вои�  необходимости. На-
счет работы обществен-
ного транспорта министр 
инфраструктуры Вла-
дислав Криклии�  завил, 
что будет настаивать на 
продолжении его функ-
ционирования в период 
локдауна.

Особенностью зимнего 
жесткого карантина мо-
жет стать и его «интел-
лектуальность». Об этом 
сообщил Давид Арахамия, 
глава фракции «Слуги на-
рода». Это подразумева-
ет, что, в зависимости от 
эпидемическои�  ситуации 
в конкретном регионе, 
местные власти смогут 
самостоятельно коррек-
тировать ограничитель-
ные меры.

Сообщить все подроб-
ности новогоднего локда-
уна: точную дату, период 
и запреты, – в правитель-
стве обещают уже до кон-
ца недели.

Жилье для переселенцев

Полуторамесячный ребенок 
госпитализирован с травмами головы

Бизнес-лабораторию открыли 
в Угледарской ОТГ

В УКРАИНЕ МОГУТ ВВЕСТИ АБОНПЛАТУ ЗА ВСЮ КОММУНАЛКУ С 1 ЯНВАРЯ

Член НКРЭКУ Ольга 
Бабии�  отметила, 
что с 2018-го в та-

рифах не заложены суммы 
на обслуживание и ремонт 
сетеи� . А ведь абонентская 

плата предназначена на 
эти цели. Произошла зако-
нодательная коллизия, и у 
поставщиков иногда даже 
нет денег на то, чтобы напе-
чатать платежки. Виктория 
Гриб добавляет: «Кто-то же 
должен платить за обслу-
живание коммуникации� . В 
противном случае, может 
наступить ситуация, когда 
из-за изношенности сетеи�  и 
постоянных аварии�  на них 

пострадают все украинцы».
Правительство своим 

постановлением (№ 808) 
уже определило формулу 
граничного размера: 2 * 
прожиточный минимум * 
2,58 * 0,15 * К.

Где: 2,58 – среднее коли-
чество человек в семье; 0,15 
– средняя доля расходов на 
коммуналку от общего дохо-
да семьи; К – коэффициент 
(для отопления и воды – 

0,019, для мусора – 0,009).
Например, с 1 декабря 

прожиточный минимум в 
Украине составит 2 189 грн. 
Значит, абонплата на воду и 
отопление будет 32,19 грн, а 
на мусор – 15,2 грн. То есть в 
сумме нужно будет платить 
около 111,7 грн в месяц (при 
условии, если есть горячая, 
холодная вода и отопление). 
Если нет горячей воды, как 
у большинства жителей До-

нецкой области, то сумма 
абонплаты будет 79,51 грн.

Платить придется всем 
потребителям. Вот только 
в случае, если есть ОСМД, 
то размер такого платежа 
можно определять само-
стоятельно. А в некоторых 
случаях может оказаться, 
что хватит уже тех взно-
сов, которые вносят члены 
ОСМД.

Для вынужденных переселенцев в Покровске ста-
раются создать максимально выгодные условия 
для аренды жилья. Например, только за оплату 

коммуналки.
На данном этапе уже приобрели 28 квартир для ВПЛ. Уже 

можно сеи� час собрать пакет документов и занять очередь 
желающих участвовать в этои�  программе.

В местное отделение полиции поступило сообщение 
о том, что в областную детскую больницу города 
Днепр был доставлен полуторамесячныи�  ребенок с 

травмами головы. Об этом сообщила пресс-служба местнои�  
полиции.

По информации правоохранителеи� , для транспортировки 
мальчика привлекались силы санитарнои�  авиации. Состоя-
ние ребенка оценивается как тяжелое, родители находятся 
вместе с ребенком.

По данному факту возбуждено уголовное производство по 
ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностеи�  по уходу за 
ребенком или за лицом, в отношении которого установлена   
опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины. 
Сеи� час правоохранители устанавливают обстоятельства 
травмирования ребенка. При этом уточняется, что семья 
на учете в социальных службах не состоит.

Лаборатория создана для предпринимателеи� , чтобы 
поддержать их проекты онлаи� н.

Первыми шагами лаборатории стали проекты от 
ОО «Територія сталого розвитку» и ОО «Взаємодія-Плюс», 
«Децентрализация» и Программа ООН, направленная на 
восстановление территории Донбасса и способствованию 
мира в регионе. Последняя финансировалась ЕС.

За время реализации вышеописанных проектов их участ-
ники побывали на 8 тренингах-практикумах, научились 
создавать и настраивать собственные аккаунты для он-
лаи� н-продаж, делать качественные снимки и видеоролики, 
настраивать рекламу.

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

Согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, 
в Украине должны ввести абонентскую плату на 
холодную и горячую воду, отопление и вывоз мусора. 
Из-за карантина введение абонплаты отсрочили до 
момента, когда пройдет пять месяцев после снятия 
ограничений. Но так как карантин затянулся и в 
ближайшее время вряд ли закончится, народные депу-
таты во главе с Викторией Гриб предлагают ввести 
абонплату уже с 1 января 2021 года.

Разговоры о повторении весеннего жесткого 
карантина в период новогодних праздников – сей-
час одна из самых обсуждаемых тем. А основа-
ния ввести масштабные ограничения у прави-
тельства есть: число подтвержденных случаев 
инфицирования коронавирусом в Украине уже 
превысило показатель в 16 000 человек за сутки. 
Так к чему же стоит готовиться украинцам? 
Четкого ответа на этот вопрос еще нет, но 
многие политики и СМИ прогнозируют, что 
избежать локдауна не удастся, и обсуждают 
несколько возможных вариантов.
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В ГОРГАЗЕ ОЗВУЧИЛИ УСЛОВИЯ

КОНСТАНТИНОВЦЫ ЗАДОЛЖАЛИ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕНЬ

БОЛЬШЕ  НЕ БЕСПЛАТНО

GPRS-МОНИТОРИНГ  ЛИФТОВ

К Р А М А Т О Р С КК О Н С Т А Н Т И Н О В К А

После того как «До-
нецкоблгаз» перестал 
поставлять голубое 
топливо жителям До-
нецкой области, у многих 
потребителей возник 
вопрос, как вернуть день-
ги, оставшиеся на счету 
бывшего поставщика?

Их, конечно, можно 
оставить для оплаты 
транспортных расхо-

дов, но если сумма слишком 
велика? И где взять 12 кви-
танции�  об оплате за газ (такое 
условие выдвигали в горгазе 
для возврата средств), если 
человек не вносил ее, надеясь 
рассчитаться суммои�  перепла-
ты. Эти вопросы и некоторые 
другие мы задали начальнику 

Константиновского УГГ Ивану 
Ковтонюку и получили ответы.

Как оказалось, чтобы воз-
вратить переплаченную сум-
му, квитанции показывать 
не обязательно. Надо только 
предоставить копии паспорта, 

акт снятия показании�  с фото-
фиксациеи�  и провести сверку 
за потребленныи�  газ и распре-
деление.

А по поводу того, что посети-
тели мерзнут на улице, в УГГ 
сослались на ограничения в пе-

риод карантина. Чтобы не под-
вергать опасности заражения 
коронавирусом работников, 
на предприятии выполняют 
противоэпидемические меро-
приятия, в том числе и в або-
нентском отделе. Для соблю-
дения социальнои�  дистанции 
в помещение отдела впускают 
всего по два человека.

И добавили, что для полу-
чения EIC–кода вообще не 
обязательно лично посещать 
горгаз. Он есть в квитанции 
об оплате за октябрь, в дого-
воре на распределение (если 
он есть). И на саи� те Abonentinfo 
(в личном кабинете). Узнать 
EIC–код можно также по те-
лефонам: 095-673-92-64 или 
066-860-93-50.

Сотрудники ПЕ «Кон-
стантиновкатепло-
сеть» разносят по 

квартирам потребителеи�  
квитанции. В них – плановые 
начисления ноября, то есть 
сумма, которую по тарифу 

должны платить жители мно-
гоэтажек с централизованным 
отоплением.

Но внести коррективы в 
платежку может теплая пого-
да ноября. Как отметила на-
чальник центра обслуживания 

клиентов предприятия Алла 
Воловод, в квитанциях, кото-
рые разнесут в декабре, будут 
фактические начисления ноя-
бря. В них учтут корректиру-
ющии�  коэффициент третьего 
осеннего месяца. А по каким 

показаниям константиновцы 
будут платить, им виднее.

Если будут платить… По дан-
ным «Константиновкитепло-
сети» на 1 ноября, жители го-
рода задолжали за отопление 
218 838,8 тысячи гривень…

На прошлои�  неделе со-
трудники почтовых 
отделении�  «Укрпо-

чты» в Константиновке 
выслушали немало оскор-
блении�  в свои�  адрес от по-
сетителеи� . Дело в том, что 

они отказывались бесплат-
но упаковывать и отсылать 
заявления присоединения к 
«Нафтогазу Украины». Хотя 
до этого делали это в течение 
двух недель.

Прокомментировала 

ситуацию начальник Кон-
стантиновского отделения 
«Укрпочты» Валентина Кон-
драшова:

– 25 ноября прекращено 
деи� ствие договора между 
«Нафтогазом Украины» и 

«Укрпочтои� » о бесплатнои�  
доставке поставщику запол-
ненных бланков заявлении�  
присоединения. Теперь заяв-
ления присоединения можно 
отправить, заплатив за пере-
сылку и упаковку 29,5 грн.

В связи со сворачиванием 
деятельности «Укрте-
лекома», в Констан-

тиновке в этом году активно 
внедряют новшества в обслу-
живании лифтового хозяи� ства. 
Об этом журналистам расска-
зал заместитель городского 
головы Виктор Василенко.

– Мы уходим от проводнои�  
связи в пользу беспроводнои� , 

функционирующеи�  при по-
мощи GPRS. Принцип работы 
заключается в следующем: 
на каждую лифтовую шахту 
устанавливаются модемы – 
устрои� ства, которые получа-
ют географические данные и 
передают их на специальныи�  
сервер, используя сети опера-
торов мобильнои�  связи. Полу-
ченные данные собираются на 

специальном сервере и переда-
ются на компьютер диспетче-
ра, которыи� , получая сигнал о 
неисправности подъемника, 
направляет туда ремонтников. 
Также кабины лифтов могут 
быть оснащены кнопкои�  го-
лосовои�  связи пассажиров с 
диспетчером. Диспетчерская 
служба находится в Крама-
торске, а у нас круглосуточно 

дежурит бригада, – объяснил 
Виктор Василенко.

Из 126 лифтов в городе 80 
подъемников уже оснащены 
системои�  диспетчеризации. На 
эти цели из местного бюдже-
та в этом году было выделено 
около 400 тыс. грн, в прошлом 
– 500 тыс. грн. Работы по дис-
петчеризации лифтов плани-
руют продолжить и дальше.

Уволены сотрудники скорой помощи

На дистанционное обучение ушла 
целая школа

Водоканал собирается повысить 
тариф для потребителей

В Краматорске сотрудники скорои�  помощи прие-
хали на вызов в состоянии алкогольного опья-
нения. Пациентка, которую транспортировали 

медики, умерла по дороге в больницу.
Видео общения с медиками скорой опубликовал в 

Фейсбуке сын погибшей женщины. На сайте Донецкого 
областного центра экстренной медицинской помощи 
и медицины катастроф появилась информация о том, 
что данные сотрудники уволены. Об этом сообщает 
Восточный проект.

«7 ноября 2020 в нашем Центре состоялся вопиющий 
случай. Работники станции скорой медицинской помо-
щи Краматорска – фельдшер по медицине неотложных 
состояний и младший медицинский брат – прибыли 
в неприличном состоянии на вызов к больному. К 
сожалению, во время транспортировки в больницу 
пациентка умерла».

Сообщается, что проведено служебное расследование. 
Двое сотрудников уволены.

В Краматорске школа № 31 ушла на дистанцион-
ную форму обучения. Количество заболевании�  
у работников и детеи�  значительно выросло. Об 

этом сообщает пресс-служба горсовета.
«В связи с резким ростом заболеваемости коронавирсной 

болезни у работников СШ № 31 управление образования 
Краматорска приняло решение о переводе учеников и 
учителей на дистанционную форму обучения», – сообщает 
пресс-служба горсовета.

Уровень заболеваемости среди детей на утро среды 
составлял 7,25% (1 311). Этот показатель с понедельника 
вырос на 200 человек. Уровень заболеваемости среди 
учителей – 4,7%.

Также сообщается, что на самоизоляции в городе на-
ходятся 4 группы в дошкольных учебных заведениях 
№ 68, 11 и УВК № 32. Общее количество заболевших 
сотрудников составляет 5 человек.

В 2021 году сумма в платежках вполне может уве-
личиться приблизительно на 3 гривни. Обсуж-
дение новых тарифов прои� дет в ондаи� н-режиме 

7 декабря 2020 года.
Эту информацию опубликовали на сайте Краматор-

ского водоканала.
Если новые тарифы примут, то уже с нового года жи-

телям Краматорска централизованное водоснабжение 
обойдется 19,78 гривень за 1 куб с НДС (на данный 
момент – 17,96 грн), а централизованный водоотвод – 
10,56 гривень за 1 куб с НДС (сейчас 9,55 грн).

Коммунальщики хотят запланировать общий тариф 
на уровне 30,34 гривень за 1 куб. Таким образом, рост 
тарифа составит 10,3%.

Как рассказал «Восточному проекту» глава ОСМД 
«Парковая 3» Александр Иванов, рост тарифа обусловлен 
увеличением расходов на оплату труда сотрудников, 
затратами на реагенты и тд.

«Для того чтобы разобраться в причинах увеличе-
ния тарифа, я обратился в водоканал за разъяснением 
структуры начислений. Согласен, что зарплаты растут и 
сотрудникам коммунального предприятия тоже нужно их 
поднимать. А вот что касается ремонтов – они неэффек-
тивны. Одни и те же участки ремонтируют по нескольку 
раз, на это выделяются деньги. Разве не проще заменить 
кусок трубы?» – выразил мнение глава ОСМД «Парковая 
3» Александр Иванов журналистам Восточного проекта.

Тарифы в других городах ДонбассаИсполком горсовета «приоткрыт» Выплаты для ЧП

В исполкоме горсовета увеличится число отделов, 
принимающих посетителеи� .

Пока еще не создана Константиновская Объеди-
ненная территориальная громада, исполком городского 
совета работает в обычном режиме. Прием посетителеи�  
после небольшого перерыва ведут несколько отделов и 
управлении�  исполкома городского совета.

Так, ежедневно посетителеи�  ждет государственныи�  
регистратор в течение всего рабочего дня. Специалисты 
службы по делам детеи�  принимают константиновцев 
по вторникам, с 9:00 до 12:00, и по четвергам, с 13:00 до 
16:00. Только предварительно следует записаться по 
телефону: 066-034-11-69.

В такие же дни и в такое же время примут посетителеи�  и 
в Центре социальных служб для семьи, детеи�  и молодежи, 
запись по телефонам: 095-132-04-58 или 050-733-26-24.

С мая по август предприниматели, выбравшие упрощен-
ную систему налогообложения, первои�  и второи�  групп, 
получали помощь от государства на детеи�  до 10 лет. Им 

платили на каждого ребенка пособие в размере прожиточного 
минимума, деи� ствовавшего в период выплат.

Как сообщили в Константиновском УСЗН, в ноябре-декабре 
эти выплаты возобновили. Тем, кто уже получал деньги, опре-
деленную сумму перечислят на банковскую карту. Если кто-то 
веснои�  не обратился за этим видом государственнои�  помощи 
или в семье родился малыш, то это можно сделать до 15 декабря.

Следует написать заявление установленного образца, пре-
доставить копию свидетельства о рождении ребенка, справку 
ОК-7 и счет в банке, на которыи�  перечислять деньги. За ноябрь 
на детеи�  до 6 лет заплатят по 1 859 грн, до 10 лет – 2 318 грн, 
за декабрь эти выплаты увеличатся, соответственно, до 1 921 
грн и 2 395 грн.
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ДЕКАБРЬСКАЯ ЦЕНА НА ГАЗ

ПСИХБОЛЬНИЦА – ПОД МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

ОТРЕМОНТИРОВАН УЧАСТОК АННОВКА – НОВОТРОИЦКОЕ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МЕДРАБОТНИКОВ ВЫРОСЛА

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

Т А Р И Ф Ы

Если еще не определились 
с поставщиком газа

По данным на 1 декабря, 
295 тысяч жителей Донецкой 
области (а всего их где-то 400 
тысяч) еще не подписали до-
говор с новым поставщиком 
газа. Поэтому поставляет им 
газ и в декабре все также по-
ставщик последней надежды 
(ППН). До того времени, пока 
они сделают свой выбор и  
подпишут соглашение.

Как ответили журналисту 
ЗИ в пресс-службе поставщи-
ка последней надежды, цена 
на газ в декабре составляет 
6,77 грн за один куб. Напри-
мер, потребитель подпишет 
соглашение с поставщиком 
10 декабря. Значит, до 10 де-
кабря он платит за один куб 
газа по 6,77 гривни. А после 
10 декабря – по цене, опреде-
ленной одним из поставщи-
ков газа в Донецкой области.

Сколько стоит газ 
от YASNO

В ноябре несколько десят-
ков тысяч жителей Донецкой 
области выбрали в качестве 
поставщика природного газа 
компанию YASNO (ООО «До-
нецкие энергетические услу-
ги). После заключения дого-

вора с YASNO каждый клиент 
получает подтверждение в 
Viber, SMS или электронной 
почте. В сообщении указана 
дата, когда начинается подача 
газа от нового поставщика. 
Эта же дата будет и в пер-
вой платежке от компании, 
которую клиентам принесут 
в декабре.

Например, если клиент 
присоединился к поставкам 
газа от YASNO с 16 ноября, в 
декабре он получит два счета. 
С окончательным расчетом 
– от предыдущего постав-

щика. Для бывших клиентов 
«Донецкоблгаза» это постав-
щик «последней надежды», 
который осуществляет на-
числение по своему тарифу. 
За вторую половину месяца 
– от YASNO – с начислениями 
по цене 6,49 за один куб.

«Нафтогаз Украины» 
цену держит

На официальном сайте 
«Нафтогаза Украины» есть 
информация о том, что компа-
ния цену на голубое топливо 
в декабре повышать не бу-

дет. Так что те, кто выберет 
месячный тариф, и в январе 
за декабрь заплатит за один 
кубометр газа 6,33 грн.

Для тех потребителей, ко-
торые выберут тариф «Годо-
вой», цена газа фиксируется 
на 12 месяцев. Этот тариф 
позволяет запланировать 
объем газа на целый год. В 
таком случае выбранный объ-
ем потребления умножаем на 
фиксированную цену (6,45 
грн) и делим на 12 месяцев. 
Так можно определить размер 
ежемесячного платежа.

На базе областнои�  пси-
хиатрическои�  боль-
ницы в Славянске 

обустроят мобильныи�  госпи-
таль для больных COVID-19. 
Сначала его планировали 
развернуть в Краматорске, 
но потом областная админи-
страция выбрала Славянск. 

Об этом заявил народныи�  
депутат Михаил Радуцкии� , 
передают «Донбас. Реалии».

«Правительство выделило 
118 млн гривень на разверты-
вание трех полевых госпита-
леи�  – Киев, Одесса и Донец-
кая область. Первоначально 
планировался Краматорск, 

но потом областная адми-
нистрация выбрала город 
Славянск – областную кли-
ническую психиатрическую 
больницу. Площадь здания – 7 
тыс. квадратных метров, она 
снабжена водо – и теплоснаб-
жением, там есть самое глав-
ное – достаточное количество 

электроэнергии», – рассказал 
Михаил Радуцкии� .

Показатели для открытия 
такого госпиталя еще не до-
стигнуты, поскольку загру-
женность коек в области ме-
нее 60%. Но он должен быть 
готов к развертыванию уже 
сеи� час, отметил депутат.

В Донецкой области 
завершены ремонтные 
работы на участке авто-
мобильной дороги сообще-
нием Анновка – Новотро-
ицкое на трассе Т-05-14 
Доброполье – Лиман.

Как уточнил глава 
облгосадминистра-
ции Павел Кирилен-

ко, протяженность участка 
составляет 13,7 км.

По словам мастера участка 
ООО «Автомагистраль-Юг», 
работы начались в апреле 
2020 года. Дорожное покры-
тие состоит из двух слоев: 
верхнии�  – ШМА (щебеноч-
но-мастичныи�  асфальт) и 
нижнии�  – крупнозернистыи� . 
В ближаи� шее время будет 

нанесена дорожная размет-
ка. На участке задеи� ствовали 
50 человек.

Кроме того, согласно 
прогнозам главы ДонОГА, 
участок протяженностью в 
12,9 км между Сергеевкои�  и 
Краматорском должен быть 
сдан в эксплуатацию к концу 
этого года, а участок в 8,5 км 
между Сергеевкои�  и Андре-

евкои�  – в мае следующего 
года.

Отмечается, капитальныи�  
ремонт автомобильнои�  до-
роги Доброполье – Лиман 
ведется сразу на трех участ-
ках общеи�  протяженностью 
35,1 км. Общая стоимость 
реконструкции составляет 
869 600 000 гривень.

По данным статистики, 
среднии�  размер зар-
платы в Донецкои�  об-

ласти в октябре достиг 13 544 
гривень. Это почти на 1 400 
грн больше, чем размер сред-
неи�  зарплаты в стране. Самыи�  
высокии�  уровень оплаты тру-
да у металлургов – 17 974 грн, 

за ними в реи� тинге зарплат 
шахтеры – 16 566 грн, а затем 
– госуправленцы – 15 422 грн 
и химики – 14 013 грн.

Работники предприятии�  
по производству и распреде-
лению газа, пара и электро-
энергии в октябре получили 
в среднем по 13 221 гривне, 

финансисты и страховщики 
по 13 006 грн. От 11 000 до 13 
000 грн платили строителям, 
работникам торговли и маши-
ностроителям, а также транс-
портникам и пищевикам.

И впервые за несколько лет 
размер заработнои�  платы ме-
дицинских и соцработников 

превысил 10 000 грн, в сред-
нем им заплатили по 10 271 
грн. Специалисты сельского 
хозяи� ства заработали по 9 920 
грн, легкои�  промышленности 
– по 8 912 грн. И на нижнеи�  
ступени в реи� тинге зарплат – 
работники образования. Им в 
октябре платили по 8 884 грн.

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

С Л А В Я Н С К

Про COVID-19, дітей, поліцію, 
культуру і спорт

ЦНАПи для селян

Минулого тижня в Покровськіи�  раи� держадміністрації� 
під головуванням голови раи� держадміністрації� 
Андрія Бондаренка в частковому онлаи� н-режимі 

відбулось засідання розширеної� апаратної� наради та колегії� 
раи� держадміністрації�.

На апаратніи�  нараді присутні розглянули питання про 
хід виконання заходів по запобіганню поширення гострої� 
респіраторної� хвороби COVID-19, спричиненої� коронавірусом 
в Покровському раи� оні.

Також попіклувались про оздоровлення дітеи� , які по-
требують особливої� соціальної� уваги та підтримки у 2020 
році. Обсудили проведення раи� онних та участь в обласних і 
Всеукраї�нських заходах в галузі культури, молоді та спорту.

В ході колегії� раи� держадміністрації� були заслухані пи-
тання про стан виконання розпорядження голови раи� -
держадміністрації� від 29.06.2017 року № 200 «Про стан 
роботи дільничних офіцерів поліції�, що обслуговують сіль-
ську місцевість» та про виконання розпорядження голови 
раи� держадміністрації� від 30.03.2018 року № 139 «Про за-
твердження раи� онного плану заходів щодо забезпечення 
житлом дітеи� -сиріт та дітеи� , позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з ї�х числа на 2018-2020 роки».

В роботі наради взяли участь сільські та селищні голови 
Покровського раи� ону, керівники структурних підрозділів 
раи� держадміністрації� та представники інших установ і ор-
ганізаціи�  раи� ону.

27 листопада 2020 року о 10 годині в залі засідань раи� -
держадміністрації� під головуванням заступника голови 
Покровської� раи� держадміністрації� Сергія Новікова відбулось 
чергове засідання спільної� робочої� групи з трансформації� 
центрів надання адміністративних послуг. Участь у ньому 
прии� няли представники Покровської� раи� держадміністра-
ції�, Покровської� міської� ради, Удачненської� та Гродівської� 
селищних рад.

В ході засідання членами робочої� групи були обговорені 
питання формування мережі центрів надання адміністратив-
них послуг для задоволення потреб сільського населення в 
адміністративних послугах.

Ф И Н А Н С Ы
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» 

ХК «ДОНБАСС». ОБЗОР ИГРОВОЙ НЕДЕЛИ

ХОККЕЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ПОДДЕРЖИВАЙ «ДОНБАСС» ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА!

Дончане в домашнем 
матче в овертаи� ме 
проиграли «Крама-

торску», а в гостях разгроми-
ли «Ледяных Волков»

25.11.2020. Украинская 
хоккейная лига. Тур 11

«Донбасс» (Донецк) – ХК 
«Краматорск» 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 
1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Сигарев 
(Бирюков, Журавлев) – 48:21, 
1:1 – Сурсов (Таран, Криво-
шапкин – бол.) – 53:03, 1:2 
– Карпенко (Воронин, Цып-
нятов) – 61:44

В этом матче в состав «Дон-
басса», наконец-то, вернулся 
нападающий Виталий Ляль-
ка, который восстановился 
после травмы.

Впрочем, ни ему, ни его 
партнерам в двух первых 
периодах забить не удалось.

Не отличался и «Крама-
торск».

Хотя моменты были. Осо-
бенно запомнились два эпи-
зода во второй 20-минутке, 
когда Николай Столярен-
ко не переиграл Алексея 
Трифонова, а бросок Олега 
Шишляникова в упор отбил 
дебютировавший в рамке 
«Краматорска» Денис Коро-
ваев.

Под занавес второго перио-
да Николай Казаковцев и Ар-
тем Сурсов устроили непро-
должительный кулачный 
поединок, который несколько 
разрядил напряжение сопер-
ников.

В третьем периоде коман-
ды начали забивать. Счет от-
крыл «Донбасс». Отметился 
лучший бомбардир УХЛ Ан-
дрей Сигарев. Это был его 8-й 
гол в сезоне.

Но «Краматорску» понадо-
билось меньше пяти минут, 
чтобы отыграться. В боль-
шинстве Артем Сурсов четко 
сыграл на добивании и от-
правил шайбу под перекла-
дину – 1:1.

Судьба матча решилась в 
овертайме. Победу «Крама-
торску» принес Севастьян 
Карпенко.

Главный тренер «Донбас-
са» Игорь Чибирев проком-
ментировал поражение в 
овертайме матча с «Крама-
торском»:

«Создали море моментов 
за три периода, надо было 
забивать. Не забиваешь – как 
можно выиграть игру?

Сейчас будем разбираться, 
посмотрим. Есть пару дней 
для подготовки к следующей 
игре».

28.11.2020. Украинская 
хоккейная лига. Тур 12

«Ледяные Волки» (Киев) 
– «Донбасс» (Донецк) 0:6 (0:0, 
0:4, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Сигарев (Ко-
ренчук – бол.) – 25:14, 0:2 – 
Сигарев (Бирюков, Журав-
лев) – 31:10, 0:3 – Сигарев 
(Шишлянников) – 34:54, 0:4 
– Костиков (Колесниковс, Раз-
умов) – 37:26, 0:5 – Сигарев 
(Шишлянников, Бирюков – 
бол.) – 41:04, 0:6 – Сигарев 
(Шишлянников, Бирюков) 
– 49:53

Разгромив во второй раз 
в сезоне «Ледяных Вол-
ков», «Донбасс» добыл свою 
юбилейную десятую победу в 
текущем чемпионате. Совсем 
немного не хватило до друго-
го юбилея – 60-й шайбы. Ее 
дончане смогут забросить 
уже в следующем матче.

После «сухого» первого 
периода дончане предреши-
ли исход встречи во второй 
20-минутке, когда подопеч-
ным Игоря Чибирева удалось 
забросить сразу четыре шай-
бы.

Еще два гола «Донбасс» 
провел в третьем периоде. 
Практически все шайбы в 
матче – на счету Андрея Си-
гарева. Он отличился пять 
раз (!) и оформил пента-трик, 
вернувшись на первое место 

в гонке лучших бомбардиров 
УХЛ.

Еще одну шайбу «Донбасса» 
забросил Александр Кости-
ков.

Отыграв на ноль, свой вто-
рой шатаут в сезоне оформил 
голкипер дончан Алексей 
Трифонов.

Андрей Сигарев – о пен-
та-трике:

«Сегодня все голы забил с 
помощью моих партнеров: 
Шишлянникова и Бирюкова. 
Мы стараемся не жадничать, а 
играть в хоккей. Если открыт, 
то всегда отдаем, стараемся 
играть в пас. И вот сегодня 
это принесло плоды. Так по-
лучилось, что забил я. В сле-
дующей игре Шиша, наверно, 
будет забивать, а то он уже 
задолбал не забивать!»

На этой неделе «Донбасс» 
проведет два поединка – 2 
декабря дончане на выезде 
сыграют с белоцерковским 
«Белым Барсом». Начало 
матча в 18:00, трансляция – 

XSPORT.ua, а в воскресенье, 
6 декабря, команда Игоря 
Чибирева на льду дружков-

ского «Альтаира» встретится 
с «Краматорском». Стартовый 
свисток матча прозвучит в 

17:00, прямая трансляция – 
телеканал XSPORT и портал 
XSPORT.ua.

Донецкий клуб 
объявляет старт 
нового конкурса

Пятыи�  сезон Укра-
инскои�  хоккеи� нои�  
лиги уверенно на-

бирает обороты. Донецкии�  
«Донбасс» успешно старто-
вал в юбилеи� ном сезоне 
УХЛ.

К сожалению, любители 
хоккея с начала сезона не 
имеют возможности посе-
щать хоккейные матчи, но 
это не мешает командам и 
преданным болельщикам 
оставаться единым целым.

Хоккейный клуб «Дон-
басс» благодарит каждого 
фаната, который поддер-
живает наш клуб!

Донецкий клуб предла-
гает поклонникам хоккея 
и фанам «Донбасса» при-
нять участие в конкурсе 
плакатов. Отметим, что все 

работы будут размещены 
на центральной трибуне 
ЛА «Альтаир», таким об-

разом преданные болель-
щики «Донбасса» смогут 
постоянно находиться на 

домашней арене дончан, 
мотивируя игроков основ-
ной команды на новые по-

беды и свершения.
Как участвовать:
– подготовь оригиналь-

ный и креативный плакат, 
– при создании своего 

проекта прояви находчи-
вость и чувство юмора;

– передай плакат в адми-
нистрацию ХК «Донбасс», 
оставив его в fan-shop на 
ЛА «Альтаир» или выло-
жи фото плаката на свою 
страницу в социальных се-
тях Facebook и Instagram 
c хештегом #PosterHCDD. 
Работы принимаются до 
20.12.2020;

– следи за результатами 
конкурса на официальном 
сайте дончан. Специальное 
жюри в канун Нового года 
определит трех победи-
телей, которые получат 
сувенирную продукцию 
от ХК «Донбасс».

Участвуй в конкурсе пла-
катов и поддержи люби-
мую команду! 

Вперед, «Донбасс»!
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ УСТАНОВИЛИ 
НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ В НОВОСЕЛОВКЕ

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ОТКРЫЛ НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
В РАЙОНЕ ЧЕРВОНЫЙ, В КОНСТАНТИНОВКЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ АВТОШКОЛЕ ФОНДА БОРИСА КОЛЕСНИКОВА – 
НОВЫЕ УЧЕНИКИ КАТЕГОРИИ «В»

27 ноября Фонд Бориса 
Колесникова торжествен-
но открыл новыи�  игровои�  
комплекс в раи� оне молоко-
завода, в Константиновке. 
На пустыре, которыи�  проста-
ивал годами, в течение ме-
сяца появилась современная 
и яркая детская площадка 
с горками и качелями, ко-
торая уже радует местных 
детеи� . Сегодня малышеи�  и 
их родителеи�  возле игро-

вого комплекса встречали 
аниматоры – со сладостями 
и сюрпризами.

«Я обратилась к Президен-
ту Фонда Борису Викторови-
чу в Феи� сбуке с просьбои�  ор-
ганизовать в нашем поселке 
Червоныи�  игровую зону для 
детеи� . Я даже не надеялась, 
что он прочитает мое сооб-
щение. А он не просто мне 
ответил, а пообещал в крат-
чаи� шие сроки установить 

детскую площадку. И вот 
через месяц новенькии�  ком-
плекс радует глаз жителеи�  
раи� она. Мы так счастливы, 
что наконец-то у наших де-
теи�  появилась локация, где 
они будут проводить время, 
общаться. Здесь всегда были 
заросли, бурьяны. И только 
благодаря тому, что Борис 
Викторович – человек дела, 
все изменилось», – рассказы-
вает Марина Ткаченко, жи-
тельница Константиновки.

«Сотрудники Фонда Бо-
риса Колесникова говорят, 
что в планах – рядом с но-
вым игровым комплексом 
сделать еще баскетбольную 
площадку. О таком мы даже 
не мечтали! Малыши будут 
развлекаться на качелях, а 
подростки заи� мутся спор-
том, баскетболом в част-
ности. От имени всех роди-
телеи�  поселка благодарим 
Бориса Викторовича за его 
внимание к нашим детям, 
за все образовательные и 
спортивные программы, ко-
торые реализует его Фонд. 
Это колоссальная поддерж-
ка молодежи в наше время», 
– говорит Светлана Люби-
мова, жительница Констан-
тиновки.

Напомним, это семнадца-
тая детская площадка, кото-
рую Фонд Бориса Колесни-
кова установил в Донецкои�  
области. Ранее Фонд огласил 
о старте благотворительнои�  
акции, в рамках которои�  

планирует подарить регио-
ну сто игровых комплексов 
(Константиновке, Дружков-

ке, Константиновскому и По-
кровскому раи� онам).

Монтаж новых игровых 

комплексов от благотвори-
телеи�  продолжится в апреле 
2021 года.

В Константиновскои�  
социальнои�  автошко-
ле Фонда Бориса Ко-

лесникова 26 ноября начался 
новыи�  курс обучения учени-
ков категории В.

Сегодня у них было пер-
вое вводное занятие: ребята 
познакомились с инструк-
торами и преподавателями, 
увидели автопарк школы, 
которыи�  состоит из четырех 

автомобилеи�  (трех легковых 
Hyundai Accent, грузового 
Mercedes Atego), мотоцик-
ла Forte и электроскутера 
SkyBike.

Курс обучения в социаль-
нои�  автошколе продлится до 
февраля следующего года.

«Первыи�  день в автошколе 
оказался очень насыщенным. 
Познакомились с ребятами в 
группе, все оказались актив-

ными, дружелюбными, весе-
лыми. Мы впервые увидели 
своих педагогов, которые 
рассказали нам об изуче-
нии теории и практических 
занятиях. Учебныи�  процесс 
организован грамотно. Нам 
комфортно, все доступно 
объясняют. Уверен, за 2,5 
месяца я почерпну максимум 
знании�  и в итоге сдам экза-
мены на «отлично», – делится 

впечатлениями Владислав 
Зинченко, ученик автошко-
лы.

«У меня есть страх вожде-
ния, надеюсь его преодолеть 
и научиться водить автомо-
биль. В автошколе очень хо-
рошие специалисты, поэтому 
точно мне помогут. Благода-
рю Фонд Бориса Колесникова 
за возможность бесплатно 
получать профобразование. 

Благотворители очень за-
ботятся о молодежи нашего 
региона, ее досуге, за что им 
огромное спасибо», – добав-
ляет Ярослава Каракуц, уче-
ница автошколы.

Напомним, подать заяв-
ку на обучение в автошко-
ле можно по ссылке www.
kolesnikovfund.org/ru/
avtoshkola. Это может сделать 
молодежь Донецкои�  области 

в возрасте от 16 до 28 лет, а 
именно:

на категорию А (мото-
цикл) – с 16 до 23 лет;

на категорию А1 (ску-
тер) – с 16 до 23 лет;

на категорию В (легковои�  
автомобиль) – с 18 до 23 лет;

на категорию С (грузовои�  
автомобиль) – с 17,5 до 28 
лет.
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Т В О Р Ч Е С Т В О

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА: «НАЧИНАЯ С БЕЛОГО ПОЛОТНА…»

Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.

Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»  

            2 декабря
Очаровательную МАКАРОВУ Марину 
от всей души поздравляем с Днем рождения! 

Д У Х О В Н О С Т Ь

ВВЕДЕНИЕ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

Как только Марии 
исполнилось три года, 
благочестивые супруги 
поспешили исполнить 
свой обет и отвести Её в 
Иерусалимский Храм для 
посвящения Богу.

Родители одели Девоч-
ку в лучшие одежды, 
созвали родственни-

ков, пригласили Ее�  сверстниц 
и пением духовных песен от-
правились в Иерусалимскии�  
Храм. Свою радость, утеху 
старости, единственного 
ребенка ведут они в храм 
Божии�  для того, чтобы оста-
вить там для постоянного 
служения Богу. Этот пример 
святых Иокима и Анны учит 
нас твердо исполнять обеты, 
которые мы дали Богу.

Ее сверстницы, как Сама 
Мария, шли с зажженными 
свечами в руках. Навстречу 
им из храма вышли священ-
ники и первосвященник. Ро-
дители с благоговением по-
ставили Марию на лестницу, и 

вот произошло невероятное: 
трехлетняя Девочка Сама, без 
всякой посторонней помощи, 
взошла по высоким ступеням 
к Храму, где первосвященник 
встретил Ее и благословил 
по обычаю, а затем, по вну-
шению Духа Святого, ввел 
Ее во Святое Святых.

Святое Святых было са-
мым священным местом в 
храме, куда никто не имел 
права входить кроме пер-
восвященника, и то только 
один раз в году. Дух Святой 
внушил первосвященнику, 
что Мария, Богом избранная 
Отроковица, достойна войти 
в это священное место. Вспо-
миная введение Богородицы 
в Храм, Православная Цер-
ковь называет Богородицу 
«Святая Святых большею», 
так как Она послужила жи-
вым Храмом Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа.

Иоким и Анна, исполнив 
свое обещание, вернулись 
домой, а Мария с тех пор все 
время жила при Храме. Там 

Она вместе с другими деви-
цами учила Закон Божий и 
читала Священное Писание. 
Девочка много молилась, 
строго соблюдая пост и об-
учаясь рукоделию.

Одиннадцать лет Дева Ма-
рия воспитывалась при храме 
Божием и выросла глубоко 
благочестивой, скромной и 
трудолюбивой. Будучи во 
всем покорной Богу, Она с 
решила посвятить Ему всю 
Свою жизнь и дала обет ни-
когда не выходить замуж, а 
навсегда остаться Девой.

Вспоминая вход Богоотро-
ковицы в Храм, мы должны 
как можно чаще с благого-
вением посещать церковь и 
стараться по примеру Девы 
Марии с самого детства вести 
благочестивый образ жизни.

Книга «Закон Божий», 
издательский отдел 

Украинской Православной 
Церкви, г. Киев
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В городском краевед-
ческом музее откры-
лась выставка картин 

константиновских художни-
ков «Начиная с белого полот-
на». Десять талантливых ма-
стеров кисти представили 
более 50 работ.

Картины Владимира Баи� -
бара, члена НСХУ, заставляют 
задуматься, привлекают сво-
еобразием персонажеи� , соз-
дают ощущение праздника.

Пеи� зажи Александра Ка-
тунина передают богатство 
осени, яркие краски лета, 
морозныи�  звон зимы, раз-
нообразие весны, а пеи� зажи 
Олега Приходченко раскры-
вают красоту родного края.

Работы Юрия Решетняка 
в стиле абстракционизма 
вызывают определенные 

эмоции, ассо-
циации, это 
ж и в о п и с ь 
собственного 
переживания. 
А к в а р е л и 
Анны Корни-
енко удиви-
тельно точно 
п е р е д а ю т 
настроение 
и красоту го-
рода.

В стиле мо-
дерн Ольга 
Сабадин от-
разила свои 
впечатления от путешествии�  
по Западнои�  Украине. В на-
тюрмортах и   пеи� зажах Ва-
лентина Малышева звучит 
поэзия природы.

Валерии�  Плохих и Анато-

лии�  Константинов предста-
вили редкое и ценное искус-
ство – резьбу по дереву.

Лилия Нерубацкая впер-
вые приняла участие в вы-
ставке, это ее дебют в каче-

стве художника.
Посмотреть работы 

местных художников 
можно ежедневно, кроме 
выходных, до 12 декабря.
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

Областная газета “Знамя Индустрии”

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА (ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА»)
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович
Юридична адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, 

Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38(0629) 56-53-83.
E-mail:оffice.mmk@metinvestholding.com

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - 
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
На підприємстві ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» до складу доменного цеху 

входять: рудний двір з бункерною, коксовою і допоміжною розвантажувальною 
естакадами; підбункерні приміщення зі скіповими ямами і системою 
шахтоподачі; ділянка доменних печей із завантажувальними пристроями; 
повітронагрівач (каупери) доменних печей; системи технологічних 
газоочисток; ділянка розливних машин із складом холодного чавуну;

відділення десульфурації чавуну в ковшах; ливарний двір; депо ремонту 
ковшів з відділенням сушки ковшів; установка по приготуванню та вдуванню 
пиловугільного палива в горн доменних печей; побутові і допоміжні 
приміщення. 

Планована діяльність полягає у будівництві газопроводу доменного газу від 
ДП-5 до прокатних цехів на ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, м. 
Маріуполь.

Існуючий газопровід доменного газу введений в експлуатацію у 1959 році та 
служить для транспортування доменного газу від доменних печей №№2-5 до 
споживачів. Існуюча ділянка газопроводу від ДП-5 до ГПС є магістральним 
газопроводом доменного газу і не має резерву. Газопровід знаходиться у 
аварійному стані.

У зв’язку з цим прийняти рішення виконати будівництво нової ділянки 
газопроводу  доменного газу і супутніх об’єктів, які забезпечать безаварійну 
роботу газопроводу.

Повна реалізація проекту дозволить вивести з експлуатації аварійну ділянку 
газопроводу доменного газу, що передбачає виключення витрат на щорічні 
капітальні ремонти.

Реконструкція здійснюється на виробничому майданчику, на землях, 
відведених під господарську діяльність ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА». 
Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва не 
передбачається.

Технічна альтернатива 1. 
Доменний газ від існуючих печей №№2,3,4,5 збирається в загальну 

систему газопроводів доменного газу. Тиск в газопроводах створюється за 
рахунок залишкового напору газу після газоочисток доменних печей. Новий 
газопровід підключається до існуючого газопроводу доменного газу в районі 
колони №55, ділянка газопроводу доменного газу від доменних печей і до 

існуючої колони, була заміна у 2015 р., за проєктом ПКО
ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА».
Технічна альтернатива 2. 
Ремонтні роботи із заміною ділянок трубопроводу без зупинки подачі газу 

до споживачів, необхідно змонтувати другу нитку колектора.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи
Майданчик проєктування траси газопроводу доменного газу знаходиться в 

центральній частині проммайданчика ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» розташований в північно-східній частині 

Маріуполя, у Кальміуському районі міста на одному проммайданчику 
загальною площею:1280,6095 га відповідно до державних актів на право 
постійного користування землею №593 від 06.03.2001 р. (626,8351 га), №601 
від 05.04.2001 р. (476,3344 га) та договору оренди з Новоазовською райрадою 
№4688 від 27.01.2010 р. (177,44 га).

Майданчик будівництва розміщується на забудованій території, в межах 
існуючого земельного відводу.

Територіальна альтернатива 1. 
Прокладка траси від ДП-5 до ГПС по території демонтованого 

трубопрокатного цеху, потім в районі колишнього мартенівського цеху уздовж 
залізничного насипу між ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» та ПАТ «Азовмаш».

Територіальна альтернатива 2.
Прокладка траси від ДП-5 до ГПС уздовж залізничного насипу між 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та ПАТ «Азовмаш» до території колишнього 
мартенівського цеху.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць 

для робітників підприємства та соціальний захист для їх сімей. Підприємство 
за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за її межами вносить 
помітний внесок в економічний потенціал регіону та країни, суттєво поповнює 
бюджети державного та місцевого рівнів. Позитивним моментом планованої 
діяльності є:

– новий газопровід дозволить звести до мінімуму ризики виконання аварійних 
ситуацій при його експлуатації та забезпечити безпечне та безперебійне 
газопостачання виробничих агрегатів;

–  технологія дожигання та склад доменного газу залишається незмінним;
–  виключення витрат на щорічні капітальні ремонти;
– кількісний і якісний склад викидів забруднюючих речовин залишається на 

існуючому рівні.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планова діяльність полягає у будівництві газопроводу доменного газу 

від ДП-5 до прокатних цехів на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, 
м. Маріуполь.

Проєктом виготовлення продукції не передбачається.
Майданчик будівництва розміщується на забудованій території, в межах 

існуючого земельного відводу.
Реалізація проєкту передбачається в дві черги будівництва.
І черга будівництва: газопровід доменного газу до газопідвищувальної 

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля
____________________________________ 

(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 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код згідно з ЄДРПОУ 00191129 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Продовження на 9 стор.
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станції;
мережі конденсату;
газопровід доменного газу до гаражу розморожування №1;
ІІ черга будівництва:
газопідвищувальна станція;
газопровід доменного газу до ЛПЦ-1700;
газопідвищувальна станція ЛПЦ-1700;
газопровід доменного газу до ЦХП;
газозмішувальна станція ЦХП;
газопровід доменного газу до ТЕЦ;
мережі конденсату;
естакада енергоносіїв. 
Проєктовані мережі конденсату з’єднують конденсатовідводчиком з 

існуючою виробничозливовою каналізацією.
Крім того, передбачено проектування мереж природного газу, паропроводу, 

кабельних мереж і мереж автоматизації з прокладкою по проєктованим 
газопроводам доменного газу.

В першу чергу будівництва також передбачена тимчасова врізка 
проєктованого газопроводу доменного газу в існуючий колектор доменної 
газопідвищувальної станції з установкою запірнорегулюючої арматури.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично-допустимих 

концентрацій
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
–  по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
– по поводженню з відходами – передача стороннім організаціям, згідно 

укладених 
договорів, розміщення або утилізація за діючою на комбінаті схемою. 

щодо технічної альтернативи 2: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-тран-

спортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на 
території планованої діяльності та поряд з нею;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в по-
стійне 

користування в відповідності з вимогами чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2: аналогічно територіальній 

альтернативі 1.

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

щодо технічної альтернативи 1
Будівництво здійснюється на виробничому майданчику, на землях, 

відведених під господарську діяльність. Додаткового відведення 
земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.

Згідно вимог чинного законодавства виконані інженерно-геологічні 
дослідження, інженерно-геодезичні дослідження. Заходи щодо інженерного 
захисту не потрібні.

Виконання моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань: 
атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; рівень шумового 
навантаження на території найближчих житлових забудов.

На будівельному майданчику перед початком виконання будівельних робіт 
планується виконання комплексу підготовчих робіт: у зв›язку з тим, що 
будівельний майданчик розташовується на території діючого підприємства, 
належить передбачати влаштування мінімально необхідної кількості 
майданчиків для складування матеріалів, тимчасових споруд і комунікацій; 
матеріали та обладнання рекомендується отримувати малими партіями для 
виконання конкретних обсягів робіт; при проведенні будівельномонтажних 
робіт будівельних матеріалів та стоянки будівельної техніки.   

Ймовірні аварійні ситуації, що впливають на навколишнє природне 
середовище, можуть виникнути в разі стихійного лиха, пожежі або 
порушення правил експлуатації. 

Для запобігання аварійних ситуацій в період виконання будівельно-
монтажних робіт і в період експлуатації проектом передбачені захисні 
заходи по електро- і пожежобезпеки.  

Проєктовані об’єкти забезпечені заземленням і захистом від блискавки.
До проєктованих об›єктів передбачені пожежні під›їзди.
Проєктовані об’єкти обладнані автоматизованою системою управління 

технологічними процесами.
В результаті передбачених в проєкті заходів вплив аварійних ситуацій 

на навколишнє середовище буде незначним через їхню відносну 
короткотривалість. При виявленні аварії  вона повинна бути негайно 

ліквідована, а також необхідно провести відновлювальний ремонт.
щодо технічної альтернативи 2: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно технічній 

альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2: аналогічно технічній 

альтернативі 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат. На клімат і мікроклімат активних та масштабних 

впливів не передбачено. Повітряне середовище Основними чинниками дії 
на повітряне середовище є забруднення атмосферного повітря.

Джерелом впливу на атмосферне повітря є:
– при експлуатації об’єкта – в результаті планованої діяльності викиди за-

бруднюючих речовин залишаються на існуючому рівні
– при будівництві об’єкта – відбувається незначне забруднення повітряного 

середовища
від працюючих будівельних машин і механізмів, проведення зварювальних 

та
фарбувальних робіт, а також виїмки ґрунту. 
Геологічне середовище .
Існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і 

явищ
природного і техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, 

геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і 
властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

У зв’язку з відсутністю впливу проєктованого об›єкта на геологічне 
середовище, заходи по запобіганню або зменшенню розвитку геологічних 
процесів або явищ проєктом не передбачаються.

Водне середовище.
На підприємстві ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» використовується вода 

питної якості - для господарсько-побутових потреб і технічної якості - для 
виробничих потреб.

Водопостачання підприємства здійснюється від централізованого 
водопроводу та від власних водозаборів.

Скидання господарсько-побутових стоків –  в централізовану каналізацію 
з подальшим очищенням на міських біологічних очисних спорудах; 
промливневі стоки –  у поверхневі водні об›єкти після попереднього 
очищення.

Водопостачання та водовідведення проєктованих ділянок не передбачено.
Проєктом передбачається відведення конденсату від конденсатовідводчиків, 

які встановлюються в понижених точках траси трубопроводу доменного 
газу.

Відведення конденсату передбачено в мережі промливневої каналізації 
підприємства. Ґрунт, земельні ресурси.

Будівництво здійснюється на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в 
межах земельного відводу діючого підприємства. Додаткового відведення 
земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.

Рух автотранспорту здійснюється за наявними облаштованими 
майданчиками з твердим і асфальтобетонним покриттям.

При проведенні будівельних робіт родючий шар ґрунту не порушується, 
через його відсутність на будівельному майданчику.

Відходи, які утворюються в процесі експлуатації, та при будівництві не 
забруднюють ґрунт, тому що, відповідно до санітарних норм, зберігаються 
в спеціально обладнаних місцях. Таким чином, за умови виконання 
передбачених проєктованою діяльністю заходів, вплив на земельні ресурси 
зведений до мінімуму.

При проведенні будівельних робіт здійснюється механічний вплив на 
ґрунт.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. 
На території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не виявлено існування цінних 

видів флори і мисливських видів фауни відповідних мисливських угідь, 
наявність рідкісних і зникаючих видів тварин, які занесені в Червону книгу.

Нині майданчик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і територія міста Маріуполя, 
що знаходиться в зоні активного впливу заводу, є повністю урбанізованим 
ландшафтом.

Природні комплекси не збережені. 
Заходи з озеленення уздовж траси газопроводу доменного газу не 

передбачаються.
Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники історії і культур і 

археологічні об’єкти в межах ділянки розміщення підприємства відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення).
Соціальна організація прилеглих територій, умови проживання місцевого 

населення, діяльність житлово-цивільних об’єктів в ході запланованої 
діяльності не порушується;

Навколишнє техногенне середовище (населення).
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Район розташування майданчика, де передбачена реконструкція, 
характеризується наявністю промислової забудови. В результаті планованої 
діяльності порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих 
техногенних об’єктів не відбувається. 

Шумове навантаження.
У процесі будівництва можуть виникати короткочасні незначні 

впливи на довкілля внаслідок шуму під час роботи будівельної техніки і 
автотранспорту. Проте вплив від зазначених робіт є типовий будівельний 
шум, короткочасним та незначним і не створить наднормативного впливу 
на довкілля.

Шумові характеристики від об’єктів планованої діяльності знаходяться в 
межах норми.

Аналіз результату розрахунків дозволяє зробити висновок, шо при 
реалізації проектних рішень рівень шуму не спричинить негативного впливу 
на довкілля.

щодо технічної альтернативи 2: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно технічній 

альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2: аналогічно технічній 

альтернативі 1.
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 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 
планова діяльність – «Газовий цех. Будівництво газопроводу доменного газу 
від ДП-5 до прокатних цехів на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, 
м. Маріуполь» відноситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив  на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля - чорна та кольорова металургія (з використанням руди, збагаченої 
руди чи вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або 
електролітичних процесів) і має значний вплив на довкілля, тому підлягає 
оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВД).

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

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

Діяльність планується проводити на території Кальміуського р-ну 
м. Маріуполь та на землях Маріупольської 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 оцінки впливу на довкілля, для планованої діяльності 
в рамках проєкту

«Газовий цех. Будівництво газопроводу доменного газу від ДП-5 до 
прокатних цехів на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, м. 
Маріуполь» передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу 
на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 
2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» 
(додаток 4).

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

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

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

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

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

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

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

діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

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

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

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

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

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

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

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

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

буде:
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та 
контролю 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, поштова 
адреса: 03035, 

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел.: (044) 206-
31-40, (044) 206-31-50. 

Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, 

що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону 

та

контактна особа: 
Тіщенкова Марина Олегівна, директор департаменту екологічної оцінки та 

контролю
контактна особа)
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Вимоги до житла: 
-  Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. Костянтинівки, відповідати 

встановленим санітарним і  технічним вимогам.
  
Предмет придбання житла:
- три  однокімнатні квартири.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії�, опубліковані 08.07.2020 

в газеті «Прапор індустрії�» та розміщені на офіціи� ному вебсаи� ті міської� ради.
Строк подання конкурсної� документації� – протягом 12 календарних днів з 

моменту  публікації� інформації�.
Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публікації� інформації� за 

адресою: м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 204 о 10:00.
Розгляд конкурсних пропозиціи�  – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії�:  м.  Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к.211А.               
Додаткову інформацію   можна отримати за телефоном 4-02-82, або за адресою: 

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 211А.

   ІНФОРМАЦІЯ
про повторне  проведення конкурсу щодо придбання  

на вторинному ринку впорядкованого для постійного 
проживання житла  для  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

від 17.11.2020 № 264
м. Покровськ

Про затвердження плану діяльності 
Покровської� раи� держадміністрації�
з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2021 рік

На виконання вимог статті 7  Закону Украї�ни «Про засади державної� регуляторної� 
політики у сфері господарської� діяльності», керуючись статтею 19 Закону Украї�ни 
«Про місцеві державні адміністрації�», з метою правового регулювання господар-
ських та адміністративних відносин між органами державної� влади та суб’єктами 
господарювання: Затвердити план діяльності Покровської� раи� держадміністрації� 
з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік (додається).

Голова  раи� держадміністрації�                                          А.О.БОНДАРЕНКО  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови 

раи� держадміністрації�
17.11.2020 № 264

План діяльності Покровської� раи� держадміністрації� з підготовки проєктів ре-
гуляторних актів на 2021 рік

Підготовлено відділом з  питань розвитку територіи�  та інфраструктури раи� -
держадміністрації�

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОКРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

№ 
з/п

Вид 
проєкту

Назва 
проєкту

Ціль прии� -
няття 

проєкту

Строк 
підго-
товки 

проєкту

Наи� менуван-
ня органів та 
підрозділів, 

відповідальних за 
розроблення

- - - - - -

Повна назва документа державного планування місцевого рівня: Програма 
економічного і соціального розвитку Черкаської селищної ради на 2021 рік (далі - 
Програма).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування  місцевого рівня: Черкаська селищна рада 
Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку та проєкту «Програма економічного і соціального 
розвитку Черкаської селищної ради на 2021 рік» розпочато з дня їх оприлюднення, а 
саме з 2 грудня 2020 року.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,                     
громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій 
формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Програми  та 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку. 
Усі зауваження і пропозиції до Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку, 
одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду 
замовником. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із  особистим  підписом.  Юридичні  
особи  подають  пропозиції  із зазначенням  найменування  та  місцезнаходження  
юридичної  особи, анонімні пропозиції не розглядаються.
За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх 
відхиляє, в порядку визначеному законодавством.
Ознайомитися з Програмою та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною 
інформацією можна в  Черкаській селищній раді щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 
до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:48) або на офіційному веб-сайті Черкаської селищної 
ради: https://cherkaska-gromada.gov.ua/.
Зауваження і пропозиції до Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
подаються до Черкаської селищної ради за адресою: 
вул. Шевченка, буд. 15, смт Черкаське, Слов'янський р-н, Донецька область, 84162.
aбо на електронну адресу: 04341790@cherkaska-gromada.gov.ua
Відповідальна особа: голова селищної ради  Головаш Андрій Вікторович, 
тел. (050) 054-93-54.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення на сайті.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення  проєкту документа державного планування 

місцевого рівня та звіту про стратегічну екологічну оцінку
про повторне  проведення конкурсу щодо придбання  на вторинному ринку 
житла, впорядкованого для постійного проживання багатодітних сімей. 

Вимоги до житла: 
- Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. Костянтинівки, 
відповідати встановленим санітарним і  технічним вимогам.
  
Предмет придбання житла:
- одна 3-кімнатна квартира.
   Перелік документів, які подаються на розгляд комісії, строк подання конкурсної 
документації опубліковані 21.10.2020 у газеті «Знамя Индустрии» та розміщені 
на офіційному веб-сайті міської ради.
Конкурс відбудеться не пізніше 12 календарних днів після публікації інформації 
за адресою: 
м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к.204 о 10:00. 
Розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії:   м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к.204  .               
Додаткову інформацію   можна отримати за телефоном (06272) 9-73-27, або за 
адресою: м. Костянтинівка,пл.Перемоги, 6, к.7.

ІНФОРМАЦІЯ

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
                                   про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлове вбудоване  приміщення,  яке  розташоване за адресою: 85110,  
м. Костянтинівка Донецької області,  бульвар Космонавтів, будинок 10, приміщення 
69 приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами    фізичною 
особою Ягмуровим Костянтином Васильовичем,  за 301 200 (триста одна тисяча двісті) 
грн.00коп., у тому числі ПДВ  - 50 200  (п’ятдесят  тисяч двісті) грн. 00 коп.

Р І Ш Е Н Н Я 
від  26.11.2020 № 6/105-2076

Про  затвердження звіту про
виконання міського бюджету

за 9 місяців 2020 року
 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59  Закону України 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), 
керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України від  08.07.2010  № 2456-VI (зі 

змінами), міська рада 
ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року  по доходах 
у сумі 388085022,66 грн. та по видатках у сумі 378597796,91 грн. згідно з додатком до 
цього рішення, у тому числі:
 1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 376981344,51 грн.;                                                                                                                                   
- по  видатках у сумі  312121914,70 грн.
 1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 11103678,15  грн.;                                                   
- по видатках у сумі 66475882,21 грн.
 2. Це рішення опублікувати в засобах масової інформації відповідно до чинного 
законодавства України.
Міський голова     С.Д. ДАВИДОВ

ОГОЛОШЕННЯ, 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ПЛАНОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ, 
ЗАЯВИ ПРО 

НАМІРИ 
ОТРИМАТИ 

ДОЗВІЛ ТА ІНШІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 

ВИ МОЖЕТЕ 
НАДАТИ ЗА 

ТЕЛЕФОНАМИ: 
066-156-08-49;  
066-427-01-40; 
050-765-24-44
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ТВОРЧЕСТВО

Михайло 
МИЛИЙ

Свет зимы – простор необозримыи� :
Нет ни горизонта, ни границ,
Лишь над крышеи�  еле 
струи� ка дыма,
В небе – силуэты белых птиц.
Здесь покои� , безмолвное круженье    
 Кружевных снежинок на ветру,
Черноту убрав из жизни нашеи� ,
Выстелив снегами новизну,
Наклонилось небо полнои�  чашеи�
Над земле�и� , провидящеи�  весну.

Ольга 
МАСТЕПАНОВА

Зима, зима, ты сон полеи� ,
Укрытыи�  пышнотелыми коврами,
Беззвучное дыханье тополеи�
Под чистыми декабрьскими 
снегами.
Вошла сестрои�  порывистых ветров,
Хозяи� кою холоднои�  акварели,
Владычицеи�  заснеженных холмов,
Проказами бушующеи�  метели,
Сугробами вальяжных облаков
Неровными, мудре�ными рядами,
Узорами студе�ных лепестков,
Плете�ных неземными кружевами.
Зима, зима - пеи� зажи белых днеи� .
Здесь пятнышко белеющего солнца
Над снами задремавших тополеи�
На донышке небесного колодца.

ЗИМА, ЗИМА

Вечером дивным луна улыбалась,
Крошками пряника зве�зды роняя.
Ночка украдкои�  к постельке 
подкралась,
Светлые сны тишинои�  накрывая.
Луч фонаря сквозь окно проби-
вался,
Контуры блесков канвои�  освещая.
Вечер ночнои�  красотои�  упивался,
Прелестью таинства явь восхищая.
Свет неожиданныи�  из-под вуали,
Сумрачных бликов волнующии�  
танец,
Вдруг растревожил в ночном 
покрывале
Мыслеи�  загруженных матовыи�  
глянец.       
Скрипы о че�м-то в углу 
зашептались,
Сонность нарушив поющим 

ВЕЧЕРОМ 
ДИВНЫМ...

Владимир 
КОТЕЛОВ

Белели первым снегом тополя,
Напоминая мне о первых встречах,
Когда от счастья из-под ног плыла 
земля
От губ и рук, положенных на плечи.
Глаза – в глаза и шелест тополеи� .
Мы наши встречи помним, 
как стихи.
И в жизни нет прекраснеи�  
и светлеи�  
Минут с тобои� , 
прикосновения руки. 
Не ощущали зимних холодов,
Когда вокруг все было ,словно сон:
И первыи�  снег и эти тополя,
И любящих сердец стук в унисон.

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

 Кружевных снежинок на ветру,

ТОПОЛЯ

СИЛУЭТЫ БЕЛЫХ 
ПТИЦ

Людмила 
ДОНЧЕНКО

ХОРОШИЙ КАЩЕЙ 

ШАКАЛ И ЛОСЬ

Кащеи�  хорошим был царе�м
В шараге невеликои� .
Педальным не был он коне�м,
И не был он двуликим.
Науку шеф не обожал,
Зато любил финансы.
Наде�жно их в руках держал,
Бюджет не пел романсы.
И уважали все его,
Любили и ценили.
И с настроеньем оттого
Весь день в работе были.
Он мог настроить коллектив
На подвиг спозаранку.
Бодрящии�  выводил мотив,
Умел крутить баранку. 
Но в личнои�  жизни не везло,
Искал себе он пару.
Ломалось часто тут весло,
Без струн была гитара.
Хотелось ласки для души,
Особенно для тела.
Любителем он был большим
Амурного лишь дела.
Но, несмотря уж на года,
У женщин был в поче�те.
Приличья соблюдал всегда
В быту и на работе.
Начальник вдвое старше был                
Прекраснои�  Василисы.
Ее�  он быстро обольстил,
Любуясь, как актрисои� .
В прие�мнои�  у него не зря
Сидела та милашка.
И в должности секретаря
Ворочала бумажки.
Женился женишок на неи� ,
Но жил в гражданском браке.
Не гнал поспешно он конеи� ,
Счастливо жил, однако.
Свое�  здоровье сохранил,
Хоть без зубов остался.
С женои�  прекраснои�  долго жил,                               
Покуда не скончался…
Кащеи�  хорошим был царе�м,
Хоть недостатки были.
Коллеги помнят все о не�м,
По сеи�  день не забыли.
              Мораль:
Побольше бы таких цареи�
В руководящих креслах.
Быть может, мир бы стал добреи� ,                            
И было б все�  чудесно.
Людеи�  тех в книгу б занести,
Что «Красною» зове�тся.
От вымирания спасти 
Культуру руководства.
(мечтать лишь остае�тся)

Анатолий 
СУЩЕВ

СНЕГ КРУЖИТ
Снег кружит метелицеи� ,
Вихрь соше�л с ума,
Белым шлеи� фом стелется
По земле зима.
Воробьи печалятся,
Грусть на снегирях -
От метели спрятаться

Трудился Лось в глухом лесочке,   
Лукавить напрочь не любил.
Плохого нет о не�м ни строчки,   
С кем зря он дружбу не водил. 
Свою работу знал конкретно,   

Елена
МУКОСЕЕВА

молчаньем.
Пряники-зве�здочки прочь 
разбежались.
Все�  поглотило ночное дыханье...

Небрежности не допускал.
И это было всем заметно,
Не видел это лишь Шакал.
Да ничего пастух не видел,
Девчат в компьютере глядел.
(конечно, в непристои� ном виде)
Вот так втихую он балдел. 
Не уважал начальник Лося,
Словами грязными сорил.
По фене пошлости гундося,
Сидел лишь в кресле да курил.   
Погоны он купил, однако,
Не мог умом их заслужить.
И лаял вечно, как собака,
Врагов себе сумел нажить.
Как кислота, съедал морально
Всех тех, кто был ему не мил.
И делал это уникально,
Поиздеваться он любил.
С ним рядом были шакалята:  
Вся цеховая дребедень.
Скулили вечно те щенята
Да сачковали целыи�  день.
По сути, было мини-царство
С придворными во всеи�  красе.
Царе�к, не прикрывая барство,   
Хамил холопам, как и все.
Сюжет типичен, между прочим: 
Заелся слишком мужичок! 
Нечистым на руку был очень,
И сам попался на крючок.
Пои� мав пинка под зад коленом,
Он потерял былои�  задор.
Как Буратино, став поленом,
Утратил козырь командор… 
Вот так закончилась карьера
Амбициозного царька.
Один сидит на лавке сквера,
Да пье�т пале�нку из ларька.
Экс-лицемеры не подходят,
Не ублажают нежно слух.
Сторонкои�  пастуха обходят,
Авторитет его потух.
С высот небесных тяжко падать,   
Особенно с бетонным лбом. 
Шумел когда-то водопадом,
Теперь молчит он, как альбом.
Не вспыхивает, словно спички,
Обидных слов не говорит.
Плохие спрятаны привычки,
Теперь культура в не�м царит.
Пусти козла опять в капусту -  
Все�  станет на свои места.
По старому пои� де�т все�  руслу,
Здесь арифметика проста.
                 Мораль:
Не задираи�  надменно носа, 
Не будь вульгарным босяком!
Чтоб не смотрели люди косо
Да не плевали вслед таи� ком.
Тебя жде�т титул одиночки,
И будет не с кем выпивать.
Пивка халявного из бочки
Никто не станет наливать.    
Презренья тут не миновать!            
(противно даже вспоминать)  

Негде второпях.
Воронье�  не каркает -
Хочет, но молчит.
Помня деньки жаркие,
Меж собои�  бурчит.
Лишь метель незваная
Воет за окном,
Просит окаянная,
Чтоб пустили в дом.
Эх зима январская!
Где же ты была,
Когда сушь декабрьская
Пыль во всю мела?
А теперь расщедрилась:
Лес, поля, луга
Приодеть осмелилась
В белые меха.
В сказку всех манящая,
Детворои�  шумя -
Вот уж настоящая
К нам пришла зима!

Я НЕ ХОЧУ…
Я не хочу без тебя просыпаться,
Мне все равно, что  теперь  
за окном,
Будет ли завтрашнии�  день 
разгораться,
Или гори оно ясным огнем.
Всходит ли солнце, текут 
ли там реки,
Или планета с орбиты сошла,
Для одного на земле человека
Я просыпалась, дышала, жила.
Мчалась на кухню, у печки 
старалась,
Чаи�  кипятила ни свет ни заря,
Гладила, мыла, пекла, и стирала,
И провожала, улыбку даря.
Ты  на работе с утра и до ночи
И не по чину – по зову души,
Но отдохнуть ни минуты 
не хочешь
И в воскресенье на поле спешишь.
Я в ожиданье грущу, и скучаю,
И начинаю скулить и ворчать,
Только теперь я уверенно знаю:
То было счастье. Да если бы знать.
Счастье, когда тормознула 
машина,
Стукнув калиткои� , пришел 
ты домои� ,
Мигом сбежались по этои�  
причине
Котики, песик и внучек малои� …
Я лишь теперь понимаю, как надо
Каждым мгновеньем таким 
дорожить.
Но без тебя я рассветам не рада.
Нечем и незачем больше 
мне жить…

Надежда 
ШТАНЬКО

Веселии�  сміх під Новии�  рік
Дає надію — краще буде!
І серед наших сірих буднів
Щасливим обернеться вік.
Щасливим буде и�  чоловік:
Зітхне на повні, вільні груди.
Веселии�  сміх під Новии�  рік
Дає надію — краще буде!
Сьогодні, завтра і щорік
Людина зле усе забуде. 
У цьому допоможуть люди.
Ми чути будемо повік
Веселии�  сміх під Новии�  рік.

ВЕСЕЛИЙ СМІХ
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 4/5, в р-не маг. “Бе-
ларусь“. Тел. 095-548-15-62.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., с косметическим 
ремонтом, рядом “Фуршет“, 
рынок. Тел. 050-681-55-24.

Дружковка. Продается 
срочно 1-комн. кв., 1/5, по 
ул. Козацкой. Металлическая 
дверь, пластиковые окна, чеш-
ский проект. В хорошем состо-
янии. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продается 
срочно 1-комн. кв., 5/5, пла-
стиковые окна, счетчик на 
воду, крыша не течет. Тел. 
095-878-28-84.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв, по ул. О. Кошевого, го-
ряч. вода, частично с ме-
белью, очень теплая. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 1/9, без долгов. Тел. 
099-674-19-07.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 2/5, в хорошем состо-
янии, в р-не 7 школы. Тел. 
095-345-87-43.

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 3/5, по ул. Смолнской, 
6. Квартира в среднем дом, 
балкон застеклен, комна-
та большая 19 м/кв. Тел. 
050-044-86-67.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 37 м/кв, индивидуальное 
отопление, пластиковые окна, 
пластиковый водопровод, ря-
дом магазин, автобусная оста-
новка. Тел. 095-570-30-90.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., общ. пл. 31 м/кв, комната 
19.5 м/кв, 4/5, без долгов, 
ремонт, в р-не школы № 
17, балкон застеклен. Тел. 
066-400-15-38.

2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира без 
Долгов район маг. “Беларусь“ 
входная дверь металлическая, 
окна пластик, балкон засте-
клен + утеплен, санузел раз-
дельный, комнаты раздельные, 
кухня 6 м/кв, жилая площадь 
41 м.кв. 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. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное 
утепление, автономное ото-
пление, счетчики на газ и 
воду, на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка.  Прода -
ется  2 -комн .  кв .  Тел . 
063-462-11-63.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 1/2, в престижном 
районе с индивидуальной ка-
нализацией, мебель, ремонт, 
подвал. Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, в р-не кур-
гана, по ул. Дружбы. Тел. 
050-768-11-70.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 52.5 м/кв., по ул. 
Космонавтов 51, окна пласти-
ковые, газ колонка, балкон 
застеклен, счетчики, без дол-
гов. Торг уместен. 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. Продается 
2-комн. кв., в п. Комм. 77-80, 
3/9. Тел. 066-137-70-01.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., на 9/9, по ул. 
Космонавтов, недорого, окна 
пластик. Лифт работает. Тел. 
095-206-76-03.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с печным отопле-
нием и постройками возможно 
под гараж или дачу и 2-комн. 
кв., возле маг. “Беларусь“. 
Тел. 068-167-90-04.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. с мебелью. Тел. 
066-274-54-83.

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/3, газовая колонка, 
в р-не нового рынка, обо-
греватель 400 грн., жен. 
ботинки р-40 600 грн. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 4/5, в р-не АТБ, железная 
дверь, пластиковые окна, ван-
на и кухня кафель, пластиков. 
водопровод, водомер, интер-
нет, кабельное, без долгов. 
Тел. 050-530-53-65.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 5/5, дом кирпичный, в р-не 
маленького самолета. Без до-
логов. Тел. 095-496-37-64.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., в р-не пл. Соборной, в 4 
квартирном доме, газифициро-
ванная, сарай, подвал, летняя 
кухня, небольшой участок 
земли. Тел. 050-507-14-61.

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., на Соц. городе, первый 
этаж. В квартире теплосчет-
чик. Тел. 095-813-35-00.

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

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

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв., 2/9, в р-не ОШ 
№1. Тел. 050-297-58-49.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., 3/5, по 
ул. Громова, в р-не Ц. Сбер-
банка, окна пластиковые, 
долгов нет. Есть мебель. Тел. 
050-680-44-53.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капитально-
го ремонта. Район Нулевой. От 
хозяина, 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. Продам 
2-комн. кв., 4/5, р-н Южный, 
команты раздельные, 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 отопление, там-
бур, квартира в хорошем со-
стоянии. 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 
гимназии Интеллект. Тел. 050-
667-86-85, 050-983-68-61, 
+79384042399 (WhatsApp).

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. или обменяю на 1-комн. кв 
+ доллата, 1/4. Площадь 53.8, 
в р-не 6 школы. Требуется 
ремонт. 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, уком-
плектована мебелью и быт. 
техникой “Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 5/5, по ул. Космонавтов, 
автономное отопл., 60 кв/м, 
кондиционер, балкон застекл., 
усиленная проводка, дерев. 
двери, кафель, домофон, без 
долгов. Тел. 099-269-52-81.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., девятый этаж, кры-
ша не течет, лифт рабо-
чий, окна, балко м/п. Тел. 
066-036-70-66.

Дружковка. Срочно про-
дам 3-комн. кв., 4/5, в р-не 
“Орбиты“ с мебелью. Тел. 
050-813-52-32.

Дружковка. Срочно! Не 
дорого! Продам 3-комн. кв., 
3/5, в р-не маг. “Беларусь“. 
Тел. 099-023-27-47.

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.

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

Дружковка. Продам 4-комн. 
кв., с индивидуальным отопле-
нием, 2/9, возле маленького 
самолета. Тел. 050-680-76-
55, 099-511-04-29.

Дружковка. Продам 4-х 
комн. кв. на площади, не 
угловая, 5/5, автономное 
отопление, газовая колонка, 
счетчики, балкон и лоджия, 
интернет, кондиционер, без 
долгов. Тел. 066-899-07-14.

Дома

Алексеево-Дружковка. 
Продается дом 70 м/кв, зе-
мельный участок 13 соток, 
печное отопление, колодец, 
подвал, новый забор, недо-
рого. Тел. 066-222-84-94, 
099-777-96-87.

Гавриловка. Продается дом 
52 м/кв, со всеми удобствами, 
мебелью. Во дворе сарай, 
гараж. Тел. 099-343-01-44.

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. Продается 
большой, высокий, светлый 
дом. 190/100, везде пластик, 
плитка, два котла. Полутороэ-
тажный. Внизу кухня, душевая 
кабинка, подсобные помеще-
ния. Тел. 097-547-35-65, 
066-077-16-94.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 73 м/
кв, по ул. Народной, флигель, 
колодец, погреб, хоз. построй-
ки, два вида отопления, 8 
соток, частично с мебелью, 
торг. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продается дом 
111 м/кв, в пос. 200 пл., гази-
фицирован, вода, все удобства 
в доме 10 соток, флигель на 2 
комнаты, хоз. постройки. Тел. 
050-871-75-07.

Дружковка. Продается дом 
в Ал. Дружковке по П. Неруды 
14. Тел. 095-682-65-85.

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 
мебелью 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 (Ульянов-
кая), 60 м/кв, флигель, гараж, 
участок 6 соток, газ, вода. Тел. 
095-178-95-16.

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. Продается 
дом, летняя кухня, газ, вода в 
доме, хоз. постройки, огорода 
25 соток. Расмотрим все вари-
анты. Тел. 067-189-85-98, 
097-005-61-21.

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

Дружковка. Продам благоу-
строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, по 
ул. Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 
соток. Тел. 095-514-94-63.

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

Дружковка. Продам дом 
в Ал. Дружковке 7*12 80 м/
кв, газифицирован, вода, 
ванная, туалет, 6 комнат, 
есть флигель, 4*8, подвал, 
колодец, гараж 4*6, хоз. 
постройки, двор выложен 
огнеупорным кирпичом. Тел. 
050-150-10-98.

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. Королева 
10, газ, летняя кухня, хоз. 
постройки, есть колодец. Тел. 
066-035-98-21.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Райское по ул. Куприна 
88, участок 15 соток. Гараж, 
летняя кухня, хоз. построй-
ки, колодец, скважина, Тел. 
099-982-59-33.

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/
кв, утеплен, вода, туалет в 
доме, 1.5 этаж., приватизи-
рован, отопление печное, газ 
рядом, проект на газ, окна 
пластиковые, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом 
в районе магазина Сильпо, 
по улице Благоева, возле 
техникума ДГМА, без долгов. 
Есть флигель, хоз. постройки, 
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 меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

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. Сагайдач-
ного 47 А, 8,9 сотки усадь-
ба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

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

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. флигель, газ и печное 
отопление, гараж, подвал, 
хоз. постройки, 6 соток. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Продам дом по 
ул. О. Кошевого, участок 15 
соток, со всеми удобствами. 
Тел. 095-674-67-24.

Дружковка. Продам дом, 
100 м/кв, приусадебный 
участок 17 соток, два гара-
жа, летняя кухня, можно в 
рассрочку или поменяю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Срочно про-
дам дом р-н Торецкий. Хоз. 
постройки, гараж с ямой, в 
доме вода, газ, печное ото-
пление, туалет, душ. Торг 
для конкретного покупате-
ля. Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

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

Константиновка. Продам 
газифицированный дом 70 
м/кв или меняю на 2-комн. 
кв. В доме все удобства, 
без долгов, хоз. постройки, 
земельный участок 7 соток. 
Тел. 095-510-09-87.

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. Продается 
дом, 96 м/кв, газ, вода, зем-
ля приватизирована. Тел. 
050-270-22-90.

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

Продам дом-усадьбу ПГТ 
Ольшаны, 20 км от метро 
Холодная гора, в г. Харьков. 
Можно в расрочку. Сумское 
направление. Тел. 096-455-
08-39, 099-205-50-85.

Яковлевка. Продается дом 
в связи с выездом, со всеми 
удобствами, гараж, колодец, 
хоз. постройки. В районе шко-
лы №1, по ул. Ульяновской. 
Тел. 095-105-91-30.
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Дачи

Константиновка. Прода-
ется усадьба в селе А. Шуль-
гино, без дологов. Участок 26 
соток, 12 поливная земля, 13 
фруктовый сад. Дом, флигель 
в хорошем состоянии, русская 
баня в отличном состоянии. 
Тел. 095-797-39-21.

Иное

Дружковка. Продается 
участок 30 сот. с надворными 
постройками по ул. Солнечной 
200 пл. Тел. 095-682-65-85.

Дружковка. Продам зе-
мельный участок 15 соток (сад, 
огород). Тел. 067-189-85-98, 
097-005-61-21.

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

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

Гаражи

Дружковка.  Прода -
ется гараж на ДЩ. Тел. 
063-462-11-63.

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

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается 
“Хюндай Н200“ микроавтобус. 
Тел. 063-462-11-63.

Дружковка. Продается ав-
томобиль “Опель-Комбо“ 1.7 
DTI 2003 г.в, в хорошем состо-
янии. Тел. 050-707-87-59.

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

Дружковка. Продам авто-
мобиль ВАЗ-7 2005 г. бензин. 
В хорошем состоянии. Тел. 
050-879-21-49.

Дружковка. Продам Ау-
ди-а4 автомат, на евроно-
мерах, 2002 года, черный, 
универсал 2,5 дизель, в от-
личном состоянии, ВАЗ 21110 
2007 г. в отличном состоянии. 
Тел. 050-738-77-56.

Дружковка.  Продам 
ВАЗ 2109, 91 г. в. Тел. 
095-229-06-74.

Дружковка. Продам ма-
шину Москвия АЗЛК 21412 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-451-21-30.

Дружковка. Продам 
Хундай “Акцент“, беже-
вого цвета, коробка ав-
томат, климат контроль, 
подогрев сидений, стекал 
зеркал, пробег 39 т. Вы-
пуск 2008 г. Николай. Тел. 
095-698-59-02.

Мебель

Дружковка. Продается 
3 створчатый шифоньер, 
сервант, тумба под телеви-
зор, зеркало 35*100. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продается 
мягкая мебель в хорошем 
состоянии, 2 комода. Тел. 066-
222-84-94, 099-777-96-87.

Дружковка. Продается 
шифоньер 3 створ, трюмо, 
швейная машинка “Подельс“ 
с тумбочкой. Обогрев. “Уго-
лек“, тарелки порцион. новые, 
ложки, вилки, бутыль 20 л, 
кастрюля эмал. 10 л., ведро 
эмалир новое, 30 л. кастр из 
нержавейки, банки 3л. Тел. 
095-711-54-76.

Дружковка. Продам деше-
во или отдам в дар мебель б/у. 
Тел. 066-274-54-83.

Дружковка. Продам кро-
вать на сетке, стенку в гости-
ную. Тел. 099-363-02-01.

Дружковка. Продам недо-
рого б/у., мебель. Шифоньер, 
тумбочку под телевизор, 
сервант, тумбочка прикро-
ватная, кровать двуспаль-
ная, письменный стол. Тел. 
050-949-39-86.

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

Дружковка. Продам стол 
тумба под телевизор, б/у, 
недорого, стол тубма поли-
рованная б/у недорого. Тел. 
095-205-10-06.

Дружковка. Распродается 
в связи с выездом: шифоньер 
(2.05*1,4*0,54), кровать 
полуторная (худ. спинки) 
метал, тумбочка под телеви-
зор, стол тумба, ковер 2 шт, 
пароварка новая “Philips“, 
ковер (натуральный) Тел. 
099-365-58-09.

Константиновка. Прода-
ется недорого стенка б/у, 3-х 
створчатый, шифоньер б/у 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-680-44-53.

Зоомир

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

Дружковка. Продается 
телочка 4 месяца, черно бе-
лая от хорошей коровы. Тел. 
099-022-66-01.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам семью индоуток. Тел. 
095-414-53-54.

Дружковка. Продам щен-
ков питбуля, полтора месяца. 
Тел. 066-504-03-89.

Константиновка. Отдам 
котят простой породы в хоро-
шие руки, возраст 5 месяца, к 
лотку приучены. С доставкой. 
Тел. 050-626-14-99.

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

Константиновка. Продам 
цыплят бройлеров, суточные и 
подрощенные. Куры несушки 
“Леггоры“ и “Ломан Браун“. 
Бройлер живым весом. Ком-
бикорм, 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, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продам 4-х 
конфорочную газовую плиту, 
б/у. Тел. 099-282-41-35.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Донбасс“, б/у, в 
хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 095-653-88-84.

Дружковка. Срочно продам 
холодильник SEQ б/у, два те-
левизора б/у, водонагреватель 
(новый), бидон молочный б/у. 
Тел. 066-044-03-88.

Константиновка. Продам 
холодильник б/у, в хорошем 
состоянии. Возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продам ком-
пьютер, комплект или си-
стемный блок, 1800 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Дружковка. Продам те-
левизоры “Томсон“ 500 грн., 
“Панасоник“ 800 грн. Тел. 
095-407-75-63.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам лист 
поликорбаната р. 172*212 см., 
толщина 10 мм, новый (Изра-
иль). Тел. 099-773-40-90.

Дружковка. Продам новые 
2-х створчатые деревян. двери 
1900*720. Большой раздвиж-
ной стол 1000*1100, резные 
ножки стар. образца. Радио-
техника - детали магнитолы 
МК-3828 DL и другие. Тел. 
066-067-22-87.

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, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Продам лист металличе-
ский 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 
оцинковка; 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 водогазо-
проводную диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 
159 мм, порезка, доставка. 
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. Продается 
новый зимний камуфляжной 
костюм р. 52-54. Цена 1300 
грн. Тел. 066-274-79-72.

Дружковка.  Продам 
для мальчика ботинки зим-
ние р. 36, куртка зимняя 
р. 146, б/у, не дорого. Тел. 
095-163-11-48.

Дружковка.  Продам 
мужские куртки, большие 
размеры, недорого. Тел. 
050-563-96-84.

Дружковка. Продам нор-
ковою женскую шапку, р-58, 
темно серого цвета, новую. 
500 грн. Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продам са-
поги жен. зимние р-48., 
полусапожки жен. р-48., 
люстры, настенные. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продаю но-
вую длинную норковою шубу 
из дорогих, 25000 грн. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продаются 
мужские сапоги б/у 42 р., те-
плые в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 095-862-61-13.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам пиани-
но немецкой фирмы “Мартенс 
Веден Шверин“, чугунная ста-
нина, ручная механика, мягкая 
клавиатура, малиновый тон. 
Тел. 095-372-02-27.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
дубленку мужск, новая, си-
бирская, покрыта твилом р-р 
52-54, шуба мутоновая черная 
б/у в отличном состоянии с 
белым песцовым воротником 
и манжетами 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 
коляска детская, раскладная. 
Труба металическая, Д-100 
мм., термос 2л., электроточило 
настольное, апликатор кузне-
цова, фотоаппарат “Смена“. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается ор-
топедический матрац 140*200 
(новый), стиральная машин-
ка автомат “Alisi“ (отличное 
состояние), два бельевых 
шифоньера, светлые, полиро-
ванные, недорого. Тел. 050-
810-52-19, 050-646-82-25.

Дружковка. Продается 
телевизор “Meredion“, две кро-
вати 1.5, дорожки ш. 160 см. 
дл. 2 м., ш. 150 см. дл. 3.8 м., 
ш. 90 дл. 4.5 м., ш. 150 см. дл. 
2.1 м. Тел. 099-501-81-43.

Дружковка. Продается 
телевизор “Samsung“, патрон 
токарный 125, задвижка чу-
гун 100, велосипед “Турмет“, 
банки 3 л., холодильник 
“Донбасс“, швейная машинка 
ножная, пилорама. Тел. 099-
537-57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продается 
чудо лопата 450 грн., грей-
ферный ковш 750 грн., дви-
гатель газ 2410 9000 грн., 
рессивер 160л. 500 грн. Тел. 
050-539-84-63.

Дружковка. Продам бен-
зопилу Вектор ВБП 52/18 
(профи), новая в пластико-
вом корпусе 1500 грн. Тел. 
050-187-37-01.

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 за-
пасными ножками в хорошем 
состоянии. Тел. 095-900-093, 
066-822-56-37.

Дружковка. Продам ве-
лосипед, холодильник, ста-
ральную машинку, газовую 
плиту, телевизор, ковер, 
стеклянные бутыли, эл. дви-
гатель, крупорушку, зарядное 
для авто, дистиллятор. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам га-
зовый баллон, емкость из 
нержавейки, тисса слесарные, 
эл. опрыскиватель “Гном“, 
сечкарня, елочные игрушки. 
Тел. 099-073-15-00.

Дружковка.  Продам 
гильотиновые ножницы, 
электрорадиатор масляный, 
электроплиту закрытого типа, 
пылесос “Samsung“ электро-
двигатель 1-фазный на сти-
ральную машинку “Донбасс“. 
Тел. 050-219-59-89.

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

Дружковка. Продам двери 
2*0,6 м., зонтик большой б/у, 
решетки 75*1,06 м., 3 шт, тага-
нок б/у. Тел. 066-383-73-32.

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
Закона Украины «О рекламе»
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Дружковка. Продам ко-
ляску зимне-летнюю «Ви-
ки-Голд» красно-желтую в 
отличном состоянии, летняя 
коляска “Геоби“ в хорошем со-
стоянии. Тел. 050-738-77-56.

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

Дружковка. Продам котел 
КСТ под твердое топливо. Тел. 
099-193-02-97.

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

Дружковка. Продам лодку 
“Романтика“ в хорошем состо-
янии. Тел. 095-206-71-99.

Дружковка.  Продам 
мебель, посуду, кухонную 
утварь, люстру, бра. Тел. 
095-372-02-27.

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

Дружковка.  Продам 
спортивную мужскую сум-
ку, большую (новая). Тел. 
095-631-59-65.

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

Дружковка. Продам та-
ганок, морозильную камеру, 
бидоны молочные 5 шт., бочку 
алюм. вместимостью 1 куб, 
бочки мет. 200 л. 5 штук, 
сепаратор молочный. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам че-
репяные бочки 50 л. и 20 л., 
новый керамический боченок 
15 л., деревянную прялку, 
кожаный дипломат, новый 
керамический, кофейный 
сервиз, 3 литровые банки по 
3 грн. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам швей-
ную машинку, ручная, подоль-
ская в хорошем состоянии 350 
грн, бадью из нержавейки. 
Тел. 066-146-31-36.

Дружковка.  Продам 
электро-станок для набива-
ния сигарет. Дешево. Тел. 
095-859-32-70.

Дружковка. Продам; дет-
скую коляску 2 в 1, летний 
вариант, в хорошем состоя-
нии, 2000 грн., межкомнат-
ные двери 2,00*0,6. Тел. 
095-311-82-81.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
даю тыкву “Кашник“. Тел. 
050-563-96-84.

Дружковка. Продаются 
новые х/б спецовочные ко-
стюмы, рабочие халаты х/б 
муж. и жен, ткань х/б, вельвет 
беж. цвет. 2,5 м. - 2 шт. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продется но-
вый холодильник, “Snaige“, 
новый унитаз, б/у газ. Колонка 
(безвытяжная), “Demrad“, ма-
некены, тремпеля, спортивные 
настенные брусья, ламинат, 
подложка, трубы мет. хроми-
рованные. Тел. 095-425-02-
60, 068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Стаканы 
“Мегаполис“ 200 грн, элек-
тросоковыжималка, коньки 
женские с ботинками, коньки 
детские двухполозные. Тел. 
050-219-59-89.

КУПЛЮ
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 не-
рабочие телевизоры пр-ва 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли, радиолампы, бытовые 
и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Возьму в 
аренду земельный уча-
сток, 2400 грн. за 1 Га. Тел. 
050-274-09-39.

Дружковка. Куплю бинокль 
производства СССР. Тел. 
095-188-96-36.

Дружковка. Куплю до-
рого шкуры кроля. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Куплю насос 
на отопительный котел DAB 
(Италия) можно б/у. Тел. 
050-804-53-80.

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

Дружковка. Куплю стираль-
ную машинку, холодильник 
тиски. Тел. 099-140-74-16.

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

Куплю книги, открытки, 
фото и другую печатную 
прод. до 1950 г. Радиодета-
ли, изделия из мельхиора и 
серебра, раскладные ножи, 
старые шахматы, парфюме-
рию, игру “Электроника“, 
пивные 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, бинокли, 
бижутерию, ордена, значки 
в тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, ду-
ховые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки 
на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации 
гос. займов внешпосылтор-
га, куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Куплю часы, монеты, ме-
дали, значки, объективы, 
бинокли, подстаканники, 
статуэтки, бижутерию 
СССР. Елочные игрушки 
СССР. Документы на награ-
ды, облигации, бумажные 
деньги. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн. кв., 4/5, в р-не ма-
ленького самолета. Тел. 066-
323-64-62, 095-435-99-10.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. Тел. 050-948-92-08.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. ,  в  р-не №17. Тел. 
099-650-75-37.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., на длительный срок, 8-й 
этаж, лифт не работает. Тел. 
066-319-29-03.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., 1/5, по ул. Космонавтов. 
Тел. 099-980-32-69.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., в р-не “Кургана“ за квар-
плату на длительный срок. 
Тел. 066-324-83-08.

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

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

Константиновка. Сдается 
дом 53 м/кв, по ул. Централь-
ной в с. Делеевка, твердо 
топливное водяное отопле-
ние, возможно с мебелью, 
хоз. постройки. Цена при 
встречи. Тел. 067-399-93-
01, 095-401-87-06.

Константиновка. Сда-
ется на длительный срок 
1-комн. кв. 100 метров от 
остановки “Нулевой“, частич-
но меблирована, 4 этаж. Тел. 
098-765-41-55.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ

    25.11.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Пума. 5. Госпиталь. 10. Обед. 15. Фиалка. 18. Изувер. 19. Лодка. 20. Валун. 21. Кнут. 22. Рулетка. 26. 

Титр. 27. Радушие. 28. Ревизор. 29. Меню. 31. Мигалка. 32. Порт. 34. Подушка. 36. Правление. 37. Траншея. 
41. Шмат. 43. Амбар. 44. Вахта. 45. Коля. 47. Прицеп. 48. Разряд. 51. Орех. 52. Львов. 53. Бухта. 54. Мини. 56. 
Каланча. 58. Химчистка. 62. Потолок. 66. Лупа. 69. Отгадка. 71. Толк. 73. Абрикос. 74. Попугай. 75. Звук. 77. 
Капитал. 81. Часы. 82. Уроки. 83. Оковы. 84. Брикет. 85. Нудист. 86. Рога. 87. Стихоплет. 88. Пакт. 

По вертикали: 
1. Биение. 2. Флот. 3. Паспарту. 4. Молчун. 6. Омар. 7. Перл. 8.Тент. 9. Лава. 11. Банкир. 12. Диктофон. 13. 

Дуст. 14. Нектар. 16. Аджика. 17. Клиент. 23. Улика. 24. Есаул. 25. Кукан. 29. Малыш. 30. Юность. 32. Пленка. 33. 
Талия. 35. Шампиньон. 38. Авторитет. 39. Крапива. 40. Хвороба. 42. Мотор. 46. Ладан. 49. Охрана. 50. Импорт. 
51. Отдел. 55. Исток. 57. Алебастр. 59. Метка. 60. Иваси. 61. Такса. 63. Орнамент. 64. Уговор. 65. Бросок. 67. 
Утварь. 68. Хирург. 70. Музыка. 72. Лосось. 76. Кикс. 77. Килт. 78. Прах. 79. Трап. 80. Ложе. 81. Чадо.

7 декабря  - 23 лунный�  день. «Убывающая Луна» в деве. Вы 
сможете йспытать жажду прйключенйй�  й путешествйй� . Еслй 
у Вас нет возможностй отправйться в путешествйе сей� час, 
то просто помечтай� те, пофантазйруй� те, как й куда бы Вы 
хотелй отправйться. Новая стрижка позволйт повысйть Вашу 
значймость в окруженйй й поправйть свое здоровье, в частностй 
дыхательную сйстему. 

8 декабря - 24 лунный�  день. «Третья четверть» в Деве. Сегодня 
обострйтся Ваше внутреннее я, вы будете как нйкогда самобытны 
й орйгйнальны, обострйтся Ваше творческое начало. Решйть, 
чем йменно сегодня Вы зай� метесь, будет непросто, Вас будут 
одолевать новые йдей й дела. Стрижка сегодня протйвопоказана, 
она может стать прйчйной�  разных неурядйц й непрйятностей� .

9 декабря - 25 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Весах. Сегодня 
Вы можете окунуться в грусть й тоску, предаться сомненйям й 
духовному дйсбалансу. Вы будете чувствовать себя одйнокйм й 

непонятым человеком, могут появйться необоснованные страхй 
й чувство отчаянйя. Проведйте день в одйночестве, постарай� тесь 
най� тй внутреннйе гармонйю й спокой� ствйе. Стригите волосы, 
еслй хотйте сохранйть новую прйческу надолго.

10 декабря - 26 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Весах. 
День требует от Вас взвешенных й обдуманных решенйй� , не 
стойт решать важные вопросы сгоряча. Помнйте, что только 
Вы ответственны за свое благополучйе. Постарай� тесь провестй 
день в релаксацйй, перестаньте предъявлять к себе завышенные 
требованйя. Стрижка сегодня сможет негатйвно сказаться на 
вашем псйхйческом состоянйй.

11 декабря - 27 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Скорпйоне. 
Сегодняшнйй�  день несет нестабйльный�  эмоцйональный�  фон. 
Вы можете пребывать в состоянйй неуверенностй, как маятнйк, 
Вас может мотать йз стороны в сторону. Вас могут поразйть 
разнообразйе й абсурдность свойх желанйй�  от обоснованных до 
самых непрйемлемых. Стрижку сегодня стойт отложйть, йначе 

можете оказаться во властй грустй й депрессйй.
12 декабря - 28 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Скорпйоне. 

День отлйчается эмоцйональной�  ймпульсйвностью. Вас тянет 
совершйть что-то необычное, бросйть прйвычные рутйнные 
дела й совершйть что-то неордйнарное, выходящее за рамкй. 
Вы готовы совершйть подвйг, свернуть горы. Все в этот день 
пройсходйт молнйеносно. Стричься сегодня – значйт увелйчйть 
свою харйзму й обаянйе, это позволйт Вам стать успешней�  средй 
окружающйх, повысйт популярность.

13 декабря - 29 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Стрельце. 
Сегодняшнйй�  день позволйт най� тй внутреннюю гармонйю й 
духовное равновесйе, эмоцйональное равновесйе. Вопросы, 
которые терзалй Вас в теченйе месяца, сегодня могут обрестй 
ответы. Сегодня Вам предстанут плоды Вашйх дей� ствйй� , 
совершенных за прошедшйе днй. Стрижка в 29 лунный�  день 
может сказаться на продолжйтельностй Вашей�  жйзнй й 
фйзйческой�  актйвностй.

ПОГОДА • ДЕКАБРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
7 декабря -13  декабря

3. Всякий хлеб в зерне или на корню. 5. Надстройка над 
шкафом. 10. Копоть в печной трубе. 15. Хохлатый попугай. 
18. Прозрачная бумага. 19. Крутейшая роль Сталлоне. 20. 
Колокольный сигнал к сбору людей. 21. Длинна, а не нитка, 
ползет, а без ног.22. Маленький фигурный напильник. 26. 
Взбитое пирожное. 27. Огромный кузнечик-вредитель.28. 
Альбом для марок. 29. Электропровод в изолирующей оболочке. 
31. Орден, медаль, грамота.32. Верхняя одежда для дождливой 
погоды. 34. Получатель письма. 36. Нарушение баланса.37. 
Сердце атомной станции. 41. Весь народ. 43. Основа водки. 44. 
Мини-метла. 45. Кислятинана лице. 47. Посланец с пакетом. 48. 
Синтетическая ткань для чулок и рубашек. 51. Легкийморской 
ветерок. 52. Подопечные чабана. 53. Подобный по возрасту и по 
социальному положению.54. Рана от пламени. 56. Бизнесмен, 
потерявший все свое состояние. 58. Управляемый аэростат.62. 
"Хвостик" на пальто или пиджаке. 66. Снасть для ловли рыбы и 
мин. 69. У каждой монетыих две. 71. Хищная полосатая кошка. 
73. Спец по коже. 74. Запечный стрекотун.75. Проводник до 
Киева. 77. Овсяная мука. 81. Быстрая шахматная партия. 82. 
Ловушка для рыбы.83. Темница для Буратино. 84. Райское 
дерево с запретным плодом. 85. Темно-синяя краска. 86. 
Заглушка для рта. 87. Войска на лошадях. 88. Место стоянки 
и ремонта трамваев.

По горизонтали:
1. Одежный мини-сейф. 2. Моющее учреждение с парилкой. 3. 

Звук ручья. 4. Мальчик из джунглей, взращенный обезьяной. 6. 
Рекламный газ. 7. Место якорной стоянки. 8. Зимняя повозка на 
двух полозьях. 9. Нежелание что-либо делать. 11. Кто ходит в 
театр без билета.12. Выпускник академии. 13. Всему голова на 
обеденном столе. 14. Длинная палка для урока географии. 16. 
Напарник скрипки. 17. Празднующий 50-летие. 23. Зарплатный 
задаток. 24. Свиное, коровье, овечье производственное 
предприятие. 25. Челнок для плавания. 29. Порыв морского 
ветра. 30. Лесной источник. 32. Вырез под рукав. 33. Зубочистка. 
35. Устройство для переработки молока в сливки. 38. Маршрут 
регулярных полетов транспортных самолетов. 39. Руль корабля 
и самолета. 40. Начальник колокольного звона. 42. Молодой 
спортсмен. 46. Чистый вес. 49. Украинский город на реке Дунай. 
50. Артист, "Самостоятельный" певец в опере. 51. Пучок цветов. 
55. Поручик Ржевский по роду войск.57. Польский народный пляс. 
59. Модернизированая старина. 60. Пасть вулкана.61. Любимое 
обезьянье лакомство. 63. Ухаживающий за садом. 64. Последний 
осенний месяц.65. Кислая основа весеннего борща. 67. Рисунок, 
вырезаемый на дереве. 68. Верхний слой крыши.70. Временный 
наем имущества. 72. Кличка иностранца в Латинской Америке. 76. 
Дом, жилище, приют. 77. Упаковочный ящик. 78. Ночное Солнце. 
79. Мини-ресторан. 80. Мартышечье пенсне. 81. Название яхты 
капитана Врунгеля.

По вертикали:

ОВЕН.  Вам не рекомендуется менять прйвычную сферу 
деятельностй. Хотя не йсключена перемена мест. Еслй вы 
хотйте продвйнуться по служебной лестнйце, старайтесь 

йзлагать свой мыслй предельно кратко. Знакомые могут посвятйть 
вас в тайны своей лйчной жйзнй.

ТЕЛЕЦ. Сконцентрйруйтесь на новых йдеях й планах, йначе 
вам станет скучно на работе й дома. Старайтесь сдержйвать 
негатйвные эмоцйй й не обйжать блйзкйх резкймй словамй. 

Обсуждайте с окружающймй спорные вопросы; уступйв в мелочах, 
вы сможете серьезно выйграть в целом.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы ймеете все шансы решйть 
главную проблему своей жйзнй, которая тяготйт вас не одйн 
год. Судьба сама подскажет вам выход йз сйтуацйй. И он будет 

найлучшйм. Вам будет йнтересно жйть, вас ждут незабываемые 
свйданйя й встречй. Вы убедйтесь, что любйте й любймы. 

РАК. Уходят в прошлое старые обйды й недопонйманйе, а 
проблемы, копйвшйеся до недавнего временй, постепенно 
найдут свое разрешенйе. Вы сможете начать новые отно-

шенйя, получйть дополнйтельную профессйю, выйтй на новый 
уровень. 

ЛЕВ. Карьерные вопросы будут весьма сложны й грозят 
поставйть вас перед выбором. Желательно не упйраться, а 
предоставйть событйям возможность йдтй свойм чередом. 

Будет шанс йсправйть допущенные некогда ошйбкй.
ДЕВА. Карьерные вопросы будут весьма сложны й грозят 
поставйть вас перед выбором. Желательно не упйраться, а 
предоставйть событйям возможность йдтй свойм чередом. 

Будет шанс йсправйть допущенные некогда ошйбкй. 
ВЕСЫ. Довольно суетный й напряженный перйод. Еслй 
что-то не будет получаться, постарайтесь не йдтй напро-
лом, отложйте вопрос на несколько дней. Чем меньше вы 

будете говорйть о свойх намеренйях й планах, тем быстрее онй 
осуществятся. В выходные вас ждет энергетйческйй й эмоцйо-
нальный подъем. К тому же вам давно пора заняться решенйем 
домашнйх проблем. 

СКОРПИОН. Могут пройзойтй невероятные событйя, ко-
торые йзменят ваше мйровоспрйятйе й вашу жйзнь. В 
профессйональной сфере вас также ждут успех й солйдная 

прйбыль. Работа станет йнтереснее й перспектйвнее. Важно суметь 
посмотреть на себя со стороны, более-менее объектйвная оценка 
позволйт вам добйться успеха.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может подарйть вам сказочные воз-
можностй, еслй вы не будете забывать протягйвать руку 
помощй блйзкйм й друзьям. Сйтуацйя располагает к контак-

там, сотруднйчеству, йнтересным встречам й дальнйм поездкам. 
Семейные проблемы начнут незаметно йсчезать.

КОЗЕРОГ. Не стойт расслабляться, йначе вы не справйтесь 
с запланйрованнымй деламй. Прйдется сосредоточйться. 
Будьте внймательны к новостям, одна йз нйх может от-
крыть для вас большйе возможностй. Необходймо проявйть 

решйтельность. 
ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас вйдйте цель й не замечаете препят-
ствйй. Уверенность в себе прйдает вам сйлы. Душевное 
равновесйе позволяет йдтй вперед. Прйслушайтесь к йдеям 

коллег, онй могут вдохновйть вас йнтересной мыслью й явйться 
йстоком глобальных планов. Подумайте о вложенйй денег в об-
разованйе, свое йлй детей.

РЫБЫ. В борьбе за справедлйвость постарайтесь йзбегать 
ненужных конфлйктов й недоразуменйй. Не доверяйте 
авантюрйстам й льстецам, прйслушайтесь к голосу йнтуй-

цйй, он вас не подведет. Интересная работа может поглотйть вас 
без остатка. Постарайтесь найтй едйномышленнйков средй коллег.

°C: ночь 0°, день 
+2°. Восход солнца – 
07:02, заход – 15:35. 
Продолжйтельность 
дня – 08:33.

°C: ночь 0°, день 
+3°. Восход солнца – 
07:03, заход – 15:35. 
Продолжйтельность 
дня – 08:32.

°C: ночь 0°, день 
+3°. Восход солнца – 
07:04, заход – 15:34. 
Продолжйтельность 
дня – 08:30.

°C: ночь -2°, день 
+2°. Восход солнца – 
07:05, заход – 15:34.
Продолжйтельность 
дня – 08:29.

°C: ночь -5°, день 
0°. Восход солнца – 
07:06, заход – 15:34. 
Продолжйтельность 
дня – 08:28.

°C: ночь -5°, день 
-1°. Восход солнца – 
07:07, заход – 15:34.
Продолжйтельность 
дня – 08:27.

°C: ночь -5°, день 
0°. Восход солнца – 
07:08, заход – 15:33. 
Продолжйтельность 
дня – 08:25.

Среда 
2 декабря

Четверг
3 декабря

Пятница
4 декабря

Суббота
5 декабря

Воскресенье
6 декабря

Понедельник
7 декабря

Вторник
8 декабря
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Областная газета “Знамя Индустрии”

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
84205, Донецька область, м. Дружківка, 
вул. Поленова, 112, тел. (06267) 34542/(06264) 20416
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у подальшому продовженні видобування 

вогнетривких та тугоплавких глин в межах кар’єрів Ділянки №1 та Ділянки №2 
Добропільського   родовища вогнетривких та тугоплавких глин у Добропільському 
та Краматорському районі Донецької області.

Технічна альтернатива 1
Враховуючи гірничогеологічні умови розробки ділянки, потужність і фізико-

механічні властивості основної корисної копалини і розкривних порід на кар’єрах 
прийнята транспортна система розробки з внутрішнім та частково зовнішнім 
розташуванням відвалів розкривних порід. 

Ґрунтово-рослинний шар знімається гідравлічними екскаваторами VOLVO, 
CAT з місткістю ківша від 1,7 м3 до 3,5 м3. Ґрунтово-рослинний шар вантажиться 
в автосамоскиди Volvo вантажопідйомністю 25-40 тон і вивозиться в період 
розкриву кар’єра №1 Ділянки №2  в тимчасовий склад, розташований на східному 
борту, а при повному розвитку гірничих робіт на поверхню внутрішнього відвала 
для його рекультивації. 

Розробка основних розкривних порід проводиться транспортною системою 
розробки, за допомогою гідравлічних екскаваторів типу VOLVO, CAT з місткістю 
ковша від 1,7 м3 до 3,5 м3 з навантаженням породи у автосамоскиди типу Volvo  
вантажопідйомністю 39 т у внутрішній і зовнішній (період розкриття) відвали.

Видобувні роботи будуть проводити одним видобувним уступом за 
допомогою гідравлічного екскаватора типу «зворотна лопата» VOLVO, з 
навантаженням в автосамоскид Volvo FMX 6x4. 

Технічна альтернатива 2
Розробка основних розкривних порід проводиться транспортною системою 

розробки, за допомогою крокуючого екскаватора на електричному приводі, з 
навантаженням породи у автосамоскиди типу Volvo  вантажопідйомністю 39 т у 
внутрішній і зовнішній (період розкриття) відвали.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється у Добропільському та Краматорському 

районі Донецької області Ділянка №1 розташована в 1,5 км на північний захід від с. 
Попів Яр та у 1,8 км на захід від с. Полтавка, Ділянка №2 від с. Попів Яр із заходу, 
віддалена на 1,5 км на південний захід, а від с. Полтавка – на 2,3 км.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються у 

зв’язку з тим, що видобування корисної копалини проводитиметься в межах 
балансових запасів кар’єрів Ділянки №1 та Ділянки №2 Добропільського   родовища 
вогнетривких та тугоплавких глин.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш 

важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого 
бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, 
забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та 
працівників.

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

Ділянка №1 та Ділянка №2 Добропільського родовища вогнетривких та 

тугоплавких глин має площу 51,79 га, у т. ч. ділянка №1 – 33,9 га, ділянка №2 – 
17,89 га. 

Відповідно до протоколу ДКЗ №4293 станом на 01.01.2018 р. запаси 
вогнетривких і тугоплавких глин підраховано та затверджено у такій кількості: 
Ділянка №1 категорія В – 610 тис.т, С1 – 720 тис.т, В+С1 = 1330 тис. т; Ділянка №2 
категорія В – 242 тис.т, 

С1 – 468 тис.т, В+С1 = 710 тис. т. 
Забезпеченість балансовими запасами підприємства становить понад 52 

роки при річній продуктивності з видобутку корисної копалини 200,0 тис. т.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів 
екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на 
межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, тощо:

- розробка родовища в межах розвіданих та затверджених і апробованих 
запасів;

- здійснення постійного контролю технічного стану механізмів та транспорту 
при розробці родовища;

- додержання параметрів системи гірничих робіт;
- систематичний геолого-маркшейдерський контроль за прийнятою 

системою розробки;
- зберігання відходів та передача їх спеціалізованим і вивіз на полігон ТПВ та 

очисні споруди у відповідності санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного 
законодавства;

- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за наявності 
дозволу на спеціальне водокористування;

- скиди забруднюючих речовин повинні здійснюватися за наявності дозволу 
на спеціальне водокористування та дотримання ГДС;

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та 
охорони надр;

- радіологічний контроль видобутої сировини;
- виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони з урахуванням 

наявної проектно-дозвільної документації щодо СЗЗ;
- санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні звуку (дБА).
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища виконуватимуться заходи з інженерної підготовки 

та захисту території родовища в межах гірничого відводу від несприятливих 
природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення, тощо), викликаних діяльністю 
кар’єру.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1

________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується
 програмними засобами ведення Єдиного реєстру

 з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
__________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
 на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами
 ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

 для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 33135372
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової карт-

ки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Продовженя на 22 стор.
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До майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги, 
передбачено облаштування території.

Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, що 

має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і 
інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій 
місцевості;

геологічне середовище – вплив на геологічне середовище обмежується 
площею родовища та глибиною розробки корисної копалини;

повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення 
розробки родовища, розвантажувально-навантажувальних робіт, під час роботи 
двигунів кар’єрної техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище –- вплив на водні ресурси шляхом використання 
технічної води на виробничі потреби при видобутку корисної копалини;

ґрунти – утворення відходів та подальше поводження з ними;
земельні ресурси – в ході видобутку сировини заплановане виконання 

технічного і біологічного етапів рекультивації. Передбачені рішення поводження 
з відходами відповідають природоохоронному законодавству України, вплив 
відходів на довкілля припустимий;

шумове забруднення – вплив пов’язаний з роботою двигунів кар’єрної 
техніки і транспорту та їх обслуговування;

природно-заповідний фонд – в межах родовища території та об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні;

рослинний та тваринний світ – присутність людей та обладнання на 
технологічних майданчиках;

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку 
(забезпечення потреб місцевої промисловості у сировині виробництва будівельної 
галузі, створення нових робочих місць для населення, відрахування податків до 
місцевого бюджету);

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і 
культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного 
середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової 

забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.
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») 

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 15 ч. 2 ст. 3 
(кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення 
чи зберігання на місці на площі понад 25 га).

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 транскордонного впливу відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

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

включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої 
діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля                                               

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

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів Укр
аїни                                                                                                                                     

(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, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.
gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 
екологічної оцінки та контролю

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону 
та контактна особа) 
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Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ», планує відпрацювання ділянки № 3 Добропільського 
родовища вогнетривких глин в Добропільському районі Донецької області. 

Корисною копалиною є глини світло-сірі та білі з рожевими, вохристо-
жовтими та вишневими плямами озалізнення, в основній своїй масі піщанисті, з ча-
стими гніздами та прошарками глинистого піску; глини сірі та пластичні, помірно 
піщанисті, з великою кількістю плям вохристо-жовтого та рожевувато-червоного 
кольору за рахунок озалізнення; глини зеленувато-сірі та сірі щільні, пластичні, з 
черепашкоподібним блискучим зломом, місцями з рожевими та вохристо-жовтими 
плямами озалізнення, з незначним домішками піску. 

Кількість затверджених Протоколом ДКЗ України № 4293 від 15.02.2018 р. 
балансових запасів ділянки № 3 Добропільського родовища категорії В+С1 складає 
10238,0 тис. т. (В – 2872 тис. т; С1 – 7366 тис. т); позабалансові – 1082 тис. т (В 
– 324 тис. т; С1 – 758 тис. т). Спеціальним дозволом на користування надрами № 
5608 від 17.07.2012 р. зі змінами від 24.01.2019 року визначений загальний обсяг 
запасів на час надання дозволу на користування надрами, а саме балансові – 10238 
тис. т (В – 2872 тис. т; С1 – 7366 тис. т); позабалансові – 959 тис. т (В – 324 тис. т; 
С1 – 635 тис. т).

Породи розкриву на ділянці № 3 Добропільського родовища вогнетривких 
глин представлені м›якими породами, до складу яких входять ґрунтово-рослинний 
шар, суглинки, пісок, строкаті та некондиційні глини. Потужність розкривних порід 
становить від 7,1 м до 29,1 м, у середньому складає 20,9 м. Ґрунтово-рослинний 
шар представлений чорноземом. Кількість розкривних порід, що плануються до 
відпрацювання в контурах проектного кар’єру, складає 46458,0 тис. м3, в тому 
числі породи зовнішнього розкриву – 43172,8 тис. м3, ГРШ – 981,6 тис. м3, породи 
внутрішнього розкриву – 2684,86 тис. м3.

В адміністративному відношенні ділянка розташована на території 
Добропільського району Донецької області, на землях Шахівської об’єднаної 
територіальної громади (за межами населених пунктів), в 1,0 км на південний захід 
від с. Попів Яр.

Площа ділянки № 3 Добропільського родовища зазначена у спеціальному 
дозволі на користування надрами № 5608 від 17.07.2012 р. зі змінами від 24.01.2019 
року складає 196,8  га. Загальна потреба в земельних ресурсах для розміщення всіх 
об›єктів необхідних для провадження планованої діяльності становить 248,84 га. 

У складі підприємства планується: кар›єр з видобутку вогнетривких глин 
з розкривними і добувними уступами; в›їзні виробки на розкривні і видобувні 
уступи; зовнішні і внутрішні відвали розкривних порід; майданчик для розміщення 
об›єктів санітарно-побутового призначення та стоянки гірничо-транспортного 
обладнання; об›єкти водовідведення та освітлення кар›єрних вод.

Для ведення гірничих робіт на ділянці № 3 Добропільського родовища 
планується транспортна система розробки відкритим способом за схемами: 
«розкривний екскаватор – автосамоскид – відвал розкриву»; «видобувний 
екскаватор – автосамоскид – складські площі ПРАТ «ВЕСКО». 

Відпрацювання запасів ділянки № 3 планується розпочати в північній 
її частині із заходу на схід (етап 1). Після відпрацювання північної частини 
відпрацьовуватиметься вся ділянка № 3 з просуванням фронту гірничих робіт з 
півночі на південь (етап 2). Розкриття запасів в межах кар’єра проводитиметься з 
випереджувальним зняттям ґрунтово-рослинного шару за допомогою бульдозера 
з переміщенням в бурти, звідки ґрунтово-рослинний шар навантажуватиметься 
екскаватором в автосамоскиди. Першочергово розкривні породи розміщуватимуться 
у зовнішньому відвалі первісного розкриву. Обсяг порід, що розміщуватимуться в 
зовнішньому відвалі, становитиме 880,0 тис.м3. Зовнішній відвал відсипатиметь-
ся площею 98,01 тис.м2. Поруч із зовнішнім відвалом розташовуватиметься склад 
ґрунтово-рослинного шару загальним обсягом до 87,0 тис.м3.

В подальшому, при відпрацюванні запасів вогнетривких глин ділянки № 3 
Добропільського родовища, породи розкриву відсипатимуться у внутрішні відвали 
розкривних порід, розташовані у виробленому просторі кар’єру.

Для здійснення видобувних робіт використовуватимуться екскаватори. 
Транспортування корисних копалин планується здійснювати автосамоскидом на 
існуючий склад глин ПРАТ «ВЕСКО». 

Річна продуктивність кар›єру по корисній копалині складає 200 тис. т. 
Середньорічний об›єм відпрацювання зовнішніх розкривних порід становить 
961,10 тис. м3. Середньорічний обсяг розробки внутрішньопластового розкриву 
становить 59,77 тис. м3. Строк відпрацювання експлуатаційних запасів ділянки № 
3 – 44,92 роки. Режим роботи кар’єру приймається цілорічний, при безперервному 
робочому тижні, в 2 зміни тривалістю 11 годин. 

Передбачається комплекс робіт з приведення порушених земель в 
стан, придатний для їх подальшого використання в народному господарстві 
(рекультивація).

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ», (код ЄДРПОУ 33135372). Місцезнаходження 
юридичної особи: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112. Кон-
такти: тел. (06264) 20416, (050) 326-17-62, e-mail: tekovesco@gmail.com.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-
говорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна 

особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльно-

сті та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Рішенням про провадження планованої діяльності є Висновок з оцінки 

впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань

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

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться ___________________________
___________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться____________________________
___________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна 
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна 
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.

Письмові зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в пункті 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 269 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. В приміщенні ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ, за адресою: 84205, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112. Контакти: тел. (06264) 20416, (050) 326-17-
62, e-mail: tekovesco@gmail.com. Контактна особа – Фаренік Вікторія Феліксівна.

2. В приміщенні Шахівської сільської ради Добропільського району 
Донецької області, за адресою: 85050, Донецька обл., Добропільський район, с. 
Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, буд. 14. Контактний номер телефону: (099) 
7639620, (095) 3538496, e-mail: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua.

Дата, з якої  громадськість може ознайомитися з документами –03.12.2020.

                                                                                                                                                                              20204295724
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
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Сдам дом-усадьбу ПГТ Оль-
шаны, 20 км от метро Холодная 
гора, в г. Харьков. Одинокой 
пенсионерке без жилья с пра-
вом пожизненного проживания 
бесплатно. Тел. 096-455-08-
39, 099-205-50-85.

СНИМУ
Дружковка. Сниму гараж 

или возьму в оплату частя-
ми, общество “Сигнал“. Тел. 
066-167-05-79.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. 

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

Дружковка. Меняю 4-комн. 
кв., в р-не маг. “Донбасс“ на 
2-комн. кв. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 050-031-08-48.

Дружковка. Меняю дом 8*8 
в чистой местности пгт. Ям-
поль, Лиманского райнона на 
2-комн. кв. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 066-611-41-61.

Дружковка. Меняю удо-
брения “Биогумдс“ на кор-
ма поросятам. Зерно. Тел. 
095-859-32-70.

Потери и находки
Документы

Втрачене військове по-
свідчення на ім‘я Кожина Ки-
рила Миколайовича вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення учас-
ника бойових дій АА №187860 
на ім‘я Тихонова Геннадія Сер-
гійовича вважати недійсним.

Втрачений атестат на ім‘я 
Живоглядової Олесi Вадимiв-
ни, виданий Олексієво-Друж-
ківським навчально-виховним 
комплексом, загальною шко-
лою I-III ст.-дитячий садок 
№14 Дружківської міської 
ради Донецької обл. у 2019 
р. №46515918, вважати 
недійсним.

Втрачений диплом бака-
лавра про закінчення ДГМА 
2006 р. за спеціальністю 
“облік та аудит“ на ім‘я Богуш 
Інни Олександрівни вважати 
недійсним.

Сообщения
Повідомляємо власника 

(користувача) суміжної зе-
мельної ділянки за адресою 
м.Дружківка, вул.Сахненка, 60, 
про те, що 09 грудня 2020 р., 
з 08.00 по 10.00 будуть про-
водитися роботи по встанов-
ленню (відновленню) межових 
знаків меж земельної ділянки 
розташованої за адресою 
м.Дружківка, вул.Козака Друж-
ка,145. У випадку нез‘явлення 
встановлення (відновлення)
межових знаків буде викону-
ватись без вашої присутності. 
З усіх питань зазначених у 
повідомленні звертатися за 
Тел. 066-065-94-48.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

пенсионного возраста ищет 
работу по уходу за людьми. 
Тел. 095-708-53-25.

Дружковка. Ищу рабо-
ту гувернантки. Педагоги-
ческое образование. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Ищу работу 
няни-воспитателя. Наталья. 
Тел. 068-382-44-30.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за инвалидом или пожи-
лым человеком, или домработ-
ницы. Тел. 095-331-46-24.

Дружковка. Ищу ра-
боту сиделки, о/р. Тел. 
095-460-98-18.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за пожилыми людьми. 
Тел. 099-515-59-12.

Есть работа

Дружковка

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

Дружковкаю Требуется 
сиделка для бабушки. Тел. 
095-514-08-34.
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