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Реальні справи замість порожніх обіцянок: 
про роботу депутатів у 2021 році фракції 
«Опозиційний блок» Костянтинівської 
міської ради    
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К Р А М А Т О Р С Ь К   

Ц І Н И   О Б ’ Я В А

ГІРКИЙ ПРИСМАК ЦУКРУ

УРЯД НАМАГАЄТЬСЯ ПРИБОРКАТИ ЦІНИ

ДЕЖАВЮ: ПРОДУКТОВІ КАРТКИ МОЖУТЬ ПОВЕРНУТИСЯ? 

ЕЛЕКТРОДРОТИ В ГАЗОВОМУ КОЛЕКТОРІ

Світ телебачення очима 
старшокласників

14 січня фахівцями з профорієнтації�ї� Покровського 
міського центру заи� нятості Донецької� області про-
ведено професіографічну екскурсію до телекомпанії� 
ТОВ ТБ «Капрі» для учнів 11 класу Красноарміи� ського 
міського ліцею «Надія».

Знаи� омство старшокласників із телевізіи� ною «кух-
нею» телебачення «Капрі» відбулося з дотриманням 
усіх карантинних норм захисту. Учнів гостинно зустріла 
та привітала директорка телекомпанії� Юлія Хороль-
ська. Вона розповіла, що робота на телебаченні - це не 
лише гарна телевізіи� на картинка та яскраві сюжети, 
але и�  складна інженерна конструкція, яку обслуговує 
колектив справжніх професіоналів. Складається він не 
лише із представників творчих професіи� , а и�  технічних 
– інженерів, монтерів звукозапису, механіків, водії�в, 
тощо. Екскурсія ліцеї�стів розпочалася з відвідування 
приміщення, де співробітники телекомпанії� готують 
та записують сюжети новин. Діти долучилися до ство-
рення телевізіи� них сюжетів, дізналися про функції� 
кожного співробітника телекомпанії�, почули цікаві 
історії� з життя творчого колективу та отримали корисні 
поради від професіоналів. Оператори розкрили тонкощі 
своєї� роботи, а саме, як плануються, готуються, а потім 
знімаються різноманітні сюжети. До розмови з учнями 
приєдналися журналісти, які розповіли про переваги 
своєї� роботи і зауважили, що для представника творчої� 
професії� важливо бути комунікативною та відкритою 
людиною. Під час екскурсії� школярам розповіли про 
такі важливі на телебаченні професії�, як редактор, 
журналіст, інженер, ведучии� , оператор, кореспондент, 
спеціаліст з монтажу, менеджер з реклами.

Маи� бутні випускники вперше в житті побували на 
телебаченні. Вони не тільки ознаи� омились з підприєм-
ством, але и�  дізнались про світ телевізіи� них професіи� . 
До речі, дехто з учнів після такої� мандрівки вже мріє 
працювати на телебаченні. Сподіваємося, бажання 
здіи� сняться.

Минулого року ціна 
на цукор зросла з 13,1 
грн за кілограм до 25,4 
грн. Держстат визнав, 
що за січень-жовтень 
2021 року солодкий 
продукт подорожчав 
на 65,6%.

Керівник відділу 
аналітики Forex 
Club Андріи�  Шев-

чишин упевнении� , що ціна 
на цукор зростатиме і цьо-
го року. До того ж суттєво, 
тому що для цукрозаводів 
необхідні газ та вугілля. 
2022 року ціни на цукор 
можуть зрости більш ніж 
на 20%.

Експерти називають 
дві причини: високі ціни 
у світі та зростання со-
бівартості виробництва, 

де енергетична складова 
може досягати 60-70%. До 
того ж цього року очіку-
ється підвищення цін на 
мінеральні добрива, ме-
талопрокат, будматеріа-
ли. А це дуже впливає на 
витрати при вирощуванні 
цукрових буряків та вироб-
ництво готової� продукції�.

Влада планує утримати 
ціни за рахунок держрегу-
лювання, яке торкнеться і 
цукру. Згідно із законопро-
ектом №6374, гранична 
торгова надбавка на соці-
альні продукти харчування 
має бути не менше 5% та 
не більше 15% від відпус-
кної� ціни у виробника.

У пояснювальніи�  записці 
до документа и� деться, що 
після скасування держре-
гулювання у 2017 році ціни 
на продукти харчування 
значно зросли. За слова-
ми автора законопроекту, 
нардепа від «Слуги наро-
ду» Дмитра Соломчука, 
деякі з них дорожчали на 
50-70% щороку, хоча ї�хня 
собівартість так суттєво 
не зростала.

Таку ситуацію він вважає 
за неприпустиму: «Ми сіль-
госпкраї�на. Гречку, напри-
клад, із оптових складів 
тиждень тому відпускали 
по 38 грн за кг, а ми бачили 
це пакування в магазині 
і по 70 грн. Вибачте, але 
не можна спекулювати на 
соціально значущих про-
дуктах».

Кабмін запровадив 
держрегулювання цін 
на дев'ять продуктів 
харчування.

У середу, 12 січня, 
Кабінет міністрів 
на своєму засідан-

ні ввів державне регулю-

вання цін на продукти 
харчування, що занадто 
подорожчали останнім 
часом. Про це у Telegram 
повідомив народнии�  де-
путат, член комітету з 
питань бюджету Олексіи�  
Гончаренко.

 У списку дев'ять наи� -

менувань, а саме: гречана 
крупа, пшеничне борошно, 
цукор, макаронні вироби, 
молоко, олія, вершкове 
масло, яи� ця, птиця.

Тепер торгова надбавка 
під час продажу цих товарів 
не повинна перевищувати 
10% від ї�хньої� оптово-від-

пускної� ціни. Це з ураху-
ванням рекламних, мар-
кетингових, логістичних 
послуг, обробки, упаковки 
та інших послуг, пов'язаних 
із продажем покупцю. Але 
діють такі обмеження лише 
до кінця карантину, тобто 
до 31 березня цього року.

Радник Президента 
Олег Устенко, реагуючи 
на підвищення цін на 
продукти харчування, 
анонсував варіант 
запровадження продук-
тових карток для під-
тримки найуразливі-
ших верств населення. 
А колишній радник 
прем'єр-міністра Павло 
Кухта уточнив, що це 
була його ідея і пояснив, 
що мав на увазі.

Як підкреслив Кух-
та, це не будуть 
радянські продо-

вольчі картки, коли, напри-
клад, один буханець хліба 

давали в одні руки.
Це американська система, 

за якої� уряд виділяє людям 
гроші безпосередньо для 
покупки продуктів хар-
чування. У «Дії�» є «Є-Під-
тримка» – і з ї�ї� допомогою 
можна видавати гроші на 
продукти, як було з «Вови-
ною тисячею».

Але можна и�  інакше: на 
поліграфкомбінаті «Украї�-
на» надрукувати захищені 
продовольчі чеки та розда-
ти ї�х людям для покупки 
продовольчих товарів. 
Адже смартфони мають 
не всі.

Чиновник пояснив, за 
якими критеріями уряд 

визначатиме людеи� , яким 
видаватимуть картки. На 
и� ого думку, це може бути 
система субсидування 
оплати комунальних по-

слуг: хто цю пільгу отримує, 
тому картки необхідно ви-
давати. Можливо, не всім, 
а з урахуванням наявного 
ресурсу.

У Краматорську 
мешканці багатоквар-
тирного будинку на 
вулиці Героїв України, 
12 залишилися без га-
зопостачання. Як пише 
прес-служба «Донець-
коблгазу», цей захід був 
викликаний виникнен-
ням аварійної ситуації.

При плановому об-
стеженні захис-
них потенціалів 

та справності ізолюючих 
фланців було виявлено, 
що потенціал газопрово-
ду-колектора щодо землі 

становив 106V змінного 
струму. З метою запобі-
гання нещасному випадку 
газопостачання будинку 
припинено на час прове-
дення ремонту.

Крім цього встановле-
но, що співробітникам 
підприємства «Ладіс», 
на обслуговуванні якого 
знаходиться цеи�  будинок, 
необхідно демонтувати 
електричні дроти з газо-
вого колектору.

Як зазначили в прес-
службі, відновлення газо-
постачання буде проведе-
но лише після усунення 

всіх порушень із зовніш-
нім оглядом та обпресу-
ванням повітрям. У свою 
чергу мешканцям, щоб 
прискорити процес, необ-

хідно забезпечити доступ 
ремонтних бригад до всіх 
квартир для перевірки си-
стеми газопостачання.

П О К Р О В С Ь К А  Т Г  

Обласна газета «Прапор Індустрії» 
тепер видаватиметься українською мовою

Згідно до статті 25 «Державна мова у 
сфері друкованих засобів масової інфор-
мації» Закону України «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як 
державної» видавці загальнодержавних 
і регіональних друкованих ЗМІ мають 
видавати їх українською мовою.

Перехідні положення для загальнодер-
жавних і регіональних друкованих ЗМІ, 
які дозволяли випускати їх російською 
мовою, припинили свою дію 16 лютого 
2022 року.
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І Л Л І Н І В С Ь К А  Т Г

ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВИПАДКИ «ОМІКРОНУ»

ТИСЯЧІ ГРОМАДЯН ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ

ЗАЙВІ ВИПЛАТИ ДОВЕДЕТЬСЯ ПОВЕРНУТИ

МОЛОДІЖНА РАДА: 
ДРУГА СПРОБА

К О С Т Я Н Т И Н І В К А 

Власний дах над головою – 
новий етап у житті 

Не безпритульні будинки громади

Ще одна мешканка Іллінівської� громади з числа 
дітеи� -сиріт та дітеи� , позбавлених батьківського 
піклування, отримала власне житло. Ключі від 

квартири новіи�  власниці урочисто вручили голова Донець-
кої� обласної� державної� адміністрації� Павло Кириленко та 
голова Іллінівської� громади Володимир Маринич.

Це стало можливим завдяки дії� регіональної� програми 
«Забезпечення житлом дітеи� -сиріт та дітеи� , позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з ї�х числа на 2021-2023 
роки», в рамках якої�, на умовах співфінансування з обласного 
бюджету та бюджету Іллінівської� громади, було придбано 
2-кімнатна квартира.

– Наи� важливіше, що ця регіональна програма не просто 
програма на папері, вона реально діє, – прокоментував 
голова Іллінівської� громади Володимир Маринич. – Для 
дітеи� -сиріт та дітеи� , позбавлених батьківського піклування, 
це надія та шанс отримати власне житло та впевненість у 
маи� бутньому.

За час дії� регіональної� програми із забезпечення житлом 
дітеи�  сиріт у Донецькіи�  області було придбано 504 квартири 
на загальну суму понад 130 млн гривень. А це 504 дитини, 
які змогли розпочати новии�  етап свого життя.

Всього в Іллінівськіи�  громаді на квартирному обліку 
перебувають три дитини-сироти та дитини, позбавлені 
батьківського піклування. Володимир Маринич уточнив, 
що у 2022 році сільська рада планує купити ще дві квартири 
у рамках цієї� програми.

У комунальну власність Костянтинівки перейдуть 
понад 30 багатоквартирних будинків. Додавання 
до переліку нерухомості міська рада спробувала 
оскаржити в суді, однак у задоволенні апеляційної 
скарги було відмовлено.

Східнии�  апеляціи� нии�  господарськии�  суд підтримав 
позовні вимоги Костянтинівської� окружної� проку-
ратури щодо визнання незаконним рішення Костян-

тинівської� міськради про відмову у прии� нятті у комунальну 
власність багатоквартирних будинків вартістю понад 17 
млн грн.

За повідомленням прес-служби прокуратури, 20 вересня 
2018 року свої�м рішенням Костянтинівська міськрада 
відмовила хімічному заводу, що знаходився на стадії� 
банкрутства, у передачі в комунальну власність 31 житлового 
будинку, які числилися на балансі підприємства.

Враховуючи порушення законів Украї�ни «Про місцеве 
самоврядування в Украї�ні» та «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання и� ого банкрутом», 
прокуратура подала до Господарського суду Донецької� 
області позов на користь держави в особі Фонду державного 
маи� на Украї�ни щодо визнання незаконним цього рішення.

У вересні 2021 року суд погодився з правовою позицією 
прокуратури та зобов'язав міську раду забезпечити 
ухвалення житлового фонду колишнього держпідприємства 
у комунальну власність.

На зазначене рішення влада Костянтинівської� громади 
подала апеляціи� ну скаргу. Однак у ї�ї� задоволенні було 
відмовлено, а рішення суду першої� інстанції� залишено 
без змін.

Два рази на тиждень 
наші журналісти бе-
руть інформацію у меди-
ків про захворюваність 
на коронавірус. Остан-
нім часом таких хворих 
ставало дедалі менша-
ло. Проте за кілька днів 
ситуація змінилась. 

На сьогодні на ста-
ціонарі у лікарнях 
хворих теж небага-

то (по п'ять в інфекціи� ці та 
терапії�). Натомість за чоти-
ри дні маи� же вдвічі більше 
стало хворих на ковід, які 
проходили курс лікування 
за місцем проживання: 62 
у Костянтинівськіи�  та 8 – в 

Іллінівськіи�  ТГ.
Причину пояснила дирек-

тор Костянтинівської� філії� 
ГУ «Донецькии�  лаборатор-
нии�  центр контролю та 
профілактики МОЗ Украї�ни» 
Світлана Величко. Справа в 
тому, що в Костянтинівці, як 

і загалом у Донецькіи�  облас-
ті, зареєстровані випадки 
«Омікрону». Цеи�  різновид 
коронавірусу проходить у 
легшіи�  формі, зате має ви-
сокии�  ступінь зараження.

Тому лікарі наполегливо 
радять не нехтувати захо-

дами протиепідемічної� без-
пеки. Тобто дотримуватися 
соціальної� дистанції�, маско-
вого режиму, мити руки з 
милом, інше. За минулии�  
тиждень у Костянтинівці 
від коронавірусу помер 
один хвории�  – чоловік 1948 
р.н.

Довідка. Варіант вірусу 
COVID-19 «Омікрон» ви-
кликає занепокоєння ВООЗ, 
оскільки було доведено, 
що він має кілька мутаціи� , 
здатних вплинути на и� ого 
поведінку. Поява нових ва-
ріантів, таких як «Омікрон», 
нагадує нам про те, що кі-
нець пандемії� COVID-19 не 
близькии� .

За даними відділу 
виплат Костянти-
нівського УСЗН на 1 

січня, у громаді державну 
соціальну допомогу отри-
мують понад 19 тисяч сі-
меи� . Наи� більше – 10 365 
костянтинівців отримують 
субсидію

Трохи більше тисячі 

сім’ям (1 084) держава 
виплачує допомогу на ді-
теи� -інвалідів та інвалідів 
з дитинства. Громадську 
соціальну допомогу (ГСП) 
отримують 802 малозабез-
печені сім'ї�. Свої� виплати у 
Костянтинівці отримують 
1 537 переселенців та 627 
громадян, які досягли пен-

сіи� ного віку, але не мають 
права на пенсію.

Допомогу при народженні 
дитини виплачують 1 363 
мамам, 444 жінки отриму-
ють державну соціальну до-
помогу одиноким матерям, 
і 118 костянтинівцям ви-
плачують допомогу з опіки.

Серед одержувачів держ-

допомоги в Костянтинівці 
– прии� омні сім'ї�, громадя-
ни, які доглядають людеи�  
похилого віку та психічно 
хворих, інші категорії�. За-
галом за минулии�  рік меш-
канці громади отримали 
більше 177 мільи� онів гри-
вень державної� соціальної� 
допомоги.

Жителям Костянти-
нівської ТГ доведеться 
повернути понад 420 000 
грн зайво нарахованої 
держдопомоги.

Фахівці відділу су-
проводу та соці-
альної� підтримки 

Костянтинівського УСЗН 
постіи� но перевіряють пра-

вильність надання держав-
ної� соціальної� допомоги. 
За весь минулии�  рік вони 
провели маи� же 1 300 обсте-
жень матеріально-побуто-
вих умов сімеи� . Перевіряли 
отримувачів субсидіи� , оди-
ноких матерів, опікунів, 
громадян, які доглядають 
інвалідів психічного захво-
рювання, інші категорії�.

Усього за минулии�  рік ви-
явлено 207 випадків надан-
ня неповної� або недостовір-
ної� інформації� про доходи та 
маи� новии�  стан отримувачів 
усіх видів держдопомоги.

В результаті виявлено, 
що отримувачам субсидіи�  
переплатили близько 331 
тис. грн, переплата за «ди-
тячою» допомогою склала 

понад 93 тис. грн. Громадя-
нам доведеться повернути 
переплачені суми або у до-
бровільному порядку, або 
за рішенням суду.

Так минулого року жителі 
Костянтинівської� громади 
повернули до бюджету 355 
677 тис. грн надмірно нара-
хованої� державної� соціаль-
ної� допомоги.

У Костянтинівці відбу-
лися установчі збори, під 
час яких було сформо-
вано склад кандидатів 
до Молодіжної Ради на 
наступні два роки.

За результатами збо-
рів було затверджено 
список із 34 кандида-

тів, до якого увіи� шли жи-
телі міста та сіл, що нале-
жать до Костянтинівської� 
громади. Кандидатури, які 
подали документи на участь 
у Раді, – це молодь віком від 
14 до 35 років. Серед них 
школярі, студенти та просто 
небаи� дужі жителі. Кожен 
із присутніх отримав мож-
ливість представитися та 
поділитися свої�м баченням 
розвитку громади.

Як розповіла учасниця 
громадської� організації� 

«Правополіс» Валерія Ти-
щенко, повноваження Ради 
є досить широкими, аж до 
контролю якості надання 
житлово-комунальних по-
слуг. Наприклад, и� ого учас-
ники можуть, виходячи з 
свої�х спостережень, склас-
ти акт, за яким у одному з 
раи� онів міста систематич-
но не посипають дороги. 
Далі на ім'я міського голови 
надсилається лист із опи-
сом проблеми та заходами 
щодо ї�ї� усунення. Крім цього, 
молодіжна рада може вирі-
шувати питання, пов'язані 
із заміною або ремонтом 
дитячих маи� данчиків, вста-
новленням дорожніх знаків 
та інше.

«Хтось згуртується і за-
и� матиметься питаннями 
екології�, хтось проводити-
ме івенти, свята, заходи чи 

маи� стер-класи для дітеи� . 
Напрямки досить різні і яки-
ми вони ще не відомі», — ре-
зюмувала Валерія Тищенко.

Нагадаємо, що перші 
установчі збори молодіжної� 
ради відбулися ще в сере-
дині минулого року, але все 
скликання було відхилене 
міськрадою через помилки 
в оформленні документів. 
Наразі до складу ініціатив-
ної� групи увіи� шли місцеві 
депутати, а також представ-
ники юридичного відділу 
міськвиконкому, що дозво-
лить здіи� снювати контроль 
уже на початковому етапі. 
Крім цього, склад МР було 

розширено, а серед канди-
датів наразі стало більше 
представників сіл громади.

Тепер на наи� ближчіи�  сесії� 
міської� ради (20 січня) цеи�  
склад має бути затвердже-
нии�  депутатами, після чого 
МР обере собі голову, заступ-
ника голови та секретаря.

Після затвердження скла-
ду Рада погодить фронт 
своєї� роботи на наступні 
два роки. Окрім цього, маи� -
бутня молодіжна політика 
громади формуватиметься 
з урахуванням пропозиціи�  
Молодіжної� Ради, що пред-
ставить план проведення 
відповідних заходів.

К О С Т Я Н Т И Н І В К А 
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РЕАЛЬНІ СПРАВИ ЗАМІСТЬ

Далі на стор. 5

Рік тому до міста Костянтинівка приєдналася частина сіл району, утворивши Костянтинівську громаду. Тоді ж було обрано новий склад міськради – перший у но-
воствореній громаді. До нього громадяни обрали дванадцять депутатів від партії «Опозиційний блок». Основна робота депутата полягає у спілкуванні з виборцями, 
аналізі та систематизації звернень громадян та доведенні їх до міської влади; участі у засіданнях постійних комісій та сесій міської ради. Крім того, активні депутати 
беруть участь у благодійних та екологічних акціях. Розповімо про роботу, виконану депутатами від «Опоблоку» за рік, докладніше.

У стінах міськради

За рік роботи з ї�хньою безпосередньою участю підго-
товлено близько проекта рішень. Завдяки ухваленню 
цих рішень, в тому числі, внесені зміни у об’єми фінан-
сової� підтримки соціальної� та медичної� сфер. 

– За нашою ініціативою, із суміжних громад коли-
шнього Костянтинівського раи� ону було передано у 
комунальну власність Костянтинівської� громади ме-
дичне обладнання. Воно направлене на укріплення 
матеріально-технічної� бази сільських амбулаторіи�  
громади. Також програма фінансової� підтримки медич-
них установ була збільшена на суму близько 400 тисяч 
гривень, – розповіла депутат фракції� «Опозиціи� нии�  
блок» Тетяна Шишимарева. 

– Виконання ініціи� ованих нами рішень міськради 
спрямовано на підтримку мешканців громади, яким 
необхідна особлива увага, – повідомила Світлана Зубахі-
на, депутат фракції� «Опозиціи� нии�  блок». – Це ветерани 
віи� ни (в тому числі учасники АТО), сім’ї� загиблих учас-
ників АТО, вої�нів-інтернаціоналістів, діти з інвалідністю, 
громадяни, які постраждали внаслідок аварії� на ЧАЄС, 
особи з інвалідністю по зору I – II груп, громадяни, 
яким виповнилося 100 та більше років, Почесні гро-
мадяни, сім’ї� з новонародженими дітьми. І�м надано 
або матеріальну допомогу, або подарункові набори, 
або відповідні пільги за рахунок місцевого бюджету. 
А також продовжено виплати на компенсацію прої�зду 
пацієнтів на процедуру гемодіаліз до Краматорська, 
одноразові виплати грошової� допомоги співгромадя-
нам, які опинилися в складних життєвих обставинах 
або потребують дорогих операціи� . 

– Серед іншого, рішенням сесії� необхідні кошти дер-
жавної� субвенції� були скеровані на створення у громаді 
кисневої� станції�, – пояснила депутат фракції� «Опозиціи� -
нии�  блок» Олена Руденко. – Це дає можливість забезпе-
чити опорну лікарню високопоточним киснем. Кисень 
потрібен не лише для хворих на ковід, а и�  для пацієнтів 
терапевтичного профілю та вузької� спеціалізації�. 

Депутати фракції� «Опозиціи� нии�  блок» регулярно 
використовують такии�  інструмент, як депутатські звер-
нення з питаннями, що турбують мешканців громади.

За допомогою цього інструменту депутатам вдало-
ся вирішити деякі тактичні та стратегічні завдання: 
завадити значному підвищенню тарифів на прої�зд у 
громадському транспорті; усунули порушення в розмі-
щенні зовнішньої� реклами на вулицях міста; відстояли 
роботу світлофорних об'єктів на центральніи�  вулиці 
міста; сприяли видаленню аваріи� них дерев та ін. 

Депутати фракції� активно працюють в частині грун-

товного аналізу проектів рішень винесених на розгляд 
засідань сесіи�  міської� ради на предмет відповідності ї�х 
інтересам громади та чинному законодавству, здіи� снюють 
захист позиціи�  шляхом виступів на засіданнях постіи� них 
комісіи�  та на засіданнях сесіи�  міської� ради.

Таким чином вдалось запобігти порушенню законо-
давства в частині своєчасного оприлюднення проектів 
рішень для ознаи� омлення з ними громадян, безпідстав-
ному розширенню кількості працівників міської� ради, 
що потягнуло б за собою розтрату коштів платників 
податків та ін.

Крім того, таким чином депутати фракції� висвітлюють 
проблеми мешканців міста з метою оперативного та 
ефективного реагування на них відповідними посадовими 
особами, а також недоліки в управлінні громадою та/або 
ефективності окремих посадових осіб для підвищення 
якості ї�х роботи.

– За життєдіяльність багатьох сфер та комфорт у грома-
ді відповідає виконком міськради. Проте депутати саме 
завдяки депутатським зверненням можуть, як монітори-
ти діяльність влади, так і надавати свої� рекомендації�. Як 
бачимо, це дає результат, – впевнении�  керівник фракції� 
«Опозиціи� нии�  блок» у Костянтинівськіи�  міськраді Юріи�  
Разумнии� . 

Зворотній зв'язок
Важливим аспектом роботи для депутата є прии� ом 

громадян, зустрічі з виборцями, реагування на ї�хні 
запити та потреби. Депутати «Опоблоку» приділяють 
цьому напрямку чимало уваги.

За рік проведено:
12 виїзних зустрічей 
 із громадянами
144 особистих прийоми 
громадян

Відповідно до запитів, отриманих від громадян під-
час зустрічеи�  та прии� омів, поновлено освітлення по 
вулиці Джерельна, встановлено освітлення на дитя-
чому маи� данчику в раи� оні Червоного; на дитячии�  
маи� данчик у дворі будинку №5 на вулиці Безнощенко 
завезено пісок; відновлено водопостачання споживачам 
в раи� оні Цинкового; відремонтовано аваріи� ну стіну 
багатоквартирного дома по вул. Леваневського, 36; на 
окреміи�  ділянці Червоного було вирішено проблему з 
карантинними травами.

– До того, як звернутися до депутатів, ми багату 
куди намагалися достукатися із своєю проблемою – 
зовнішня стіна нашого багатоквартирного будинку 
розтріскалася. Але до нас «руки не доходили». І лише 
завдяки втручанню депутатів «Опозиціи� ного блоку» 
нам відремонтували наше житло, за що ми ї�м щиро 
вдячні, - прокоментувала жителька по вул. Леване-
вського, 36 Ольга. 

– Діи� сно добре, коли є підтримках не а словах, а у 
справах. Жителі Червоного знають, якщо звернутися 
до депутаті саме «Опозиціи� ного блоку», то задача, 
якщо вона має рішення, буде вирішена. Ми не один 
раз в цьому переконалися на власному прикладі і з 
освітленням, і з покосом трави. Сподіваємось, згодом 
і більш глобальні наші проблеми будуть вирішені, – 
відмітила Марина, жителька Червоного.

Депутати фракції «Опозиційний блок» у Кос-
тянтинівській міськраді, сумлінно систематич-
но беруть участь у засіданнях місцевої ради 
та постійних комісій міськради.

ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ У 2021 РОЦІ ФРАКЦІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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– Ми, як депутати, провели 12 виї�зних зустрічеи�  із гро-
мадянами та більше 140 особистих прии� омів, – пояснив 
депутат від «Опозиціи� ного блоку» Вячеслав Маслов. – На 
скільки дозволяли наші можливості та компетенції�, ми 
в усьому допомагали тим, хто потребував допомоги. Є 
ще запити і побажання від жителів громади, над якими 
будемо працювати далі, бо вони потребують деталь-
ної� проробки та певного фінансування. Це і проблема 
освітлення пішохідних переходів, і місця вигулу тварин, 
і місця дозвілля для дорослих та дітеи� , як влітку, так і 
в зимовии�  період і т. ін.

Соціальні ініціативи
Протягом року депутати, які входять до складу фракції� 

«Опозиціи� нии�  блок», регулярно брали участь у різно-
манітних благодіи� них акціях на території� громади, в 
оновленні дитячих та спортивних маи� данчиків, під-
тримували спортивні ініціативи. Брали участь в еколо-
гічних акціях, у тому числі, пов'язаних із прибиранням 
територіи�  та висадженням зелених насаджень.

Спільними зусиллями із Благодіи� ним фондом Бориса 
Колесникова депутати провели шість суботників.

Спільно із Фондом провели традиціи� ну великодню 
соціальну акцію для жителів Донецької� області. Вручили 
більше 800 великодніх пасок дітям-сиротам, підопічним 
будинки-інтернату для людеи�  похилого віку, літнім 
людям з інвалідністю, безпритульним, багатодітним 
та незаможним сім'ям, ветеранам праці.

Надали допомогу Територіальному центру соціаль-
ного обслуговування міста Костянтинівка, зокрема, 

забезпечили спортивним інвентарем групу зі сканди-
навської� ходьби «Крокуємо разом».

Відкрили нові дитячі ігрові комплекси за адресами:
- с. Новодмитрівка Костянтинівської� територіальної� 

громади
- м. Костянтинівка, вул. 6 Вересня, 53
– Від імені всіх батьків хочу подякувати за подарунок, 

якии�  вони подарували нашіи�  малечі. Це першии�  та 
єдинии�  ігровии�  комплекс на території� села. Усі дуже 
задоволені та вдячні, – сказав Микола Яковлєв, Ново-
дмитрівськии�  сільськии�  голова.

Разом із Фондом депутати привітали із Днем захисту 
дітеи�  маленьких мешканців громади. Подарували ї�м 
свято з розважальними програмами, сюрпризами та 
смачною продукцією ТМ «КОНТІ».

На водои� мі Хрущовськии�  допомогли проведенню 
змагань між рибалками-аматорами.

З Днем знань педагогів, учнів та батьків привітали 
депутати від фракції� «Опозиціи� нии�  блок» та вручили 
574 подарунки від Фонду Бориса Колесникова та ХК 
«Донбас» першокласникам.

Дітеи�  Костянтинівської� громади привітали із Днем 
святого Миколая. Напередодні свята відвідали навчальні 
заклади та вручили 6 934 солодких подарунків учням 
громади.

– Благодіи� ні та екологічні акції� – це великии�  пласт 
нашої� роботи на громадських засадах, – розказала Юлія 
Жулковська, депутат фракції� «Опозиціи� нии�  блок» Кос-
тянтинівської� міськради. – Ми намагаємося зробити 
життя наших співмешканців комфортнішим та хоч 
трошки яскравішим. Допомагаємо там, де можливості 
місцевої� влади та бюджету обмежені. 

За участю депутатів від «Опоблоку» упорядковано 
меморіальнии�  комплекс у громаді:  братську могилу 
радянських вої�нів Південно-Західного фронту. 

Резюме
 
Підводячи підсумки своєї� роботи за рік, депутати фракції� 

«Опозиціи� нии�  блок» Костянтинівської� міської� ради зазна-
чають, що значну кількість проблем, які поставали перед 
ними під час діяльності, вдалось вирішити.

– Однак, ми бачимо, що виклики, які постають перед гро-
мадою і перед кожним окремим ї�ї� мешканцем, потребують 
ще більш наполегливої� роботи. І ми готові так працювати, 
щоб громада могла з більшою впевненістю і спокоєм диви-
тись у маи� бутнє, а ми – у вічі свої�м виборцям, – констатував 
Юріи�  Разумнии� . 

ПОРОЖНІХ ОБІЦЯНОК
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С Л О В ’ Я Н С Ь К 

Боржникам за елек-
троенергію знову загро-
жує відключення.

Відповідно до зако-
нодавства, заборона 
відключення побу-

тових споживачів через за-
боргованість по комуналці 
діє лише у регіонах, де вста-
новлено червонии�  рівень 
епідемічної� небезпеки. Та 
ще протягом 30 днів після 
и� ого скасування.

Сьогодні для Донеччини 
цей термін уже минув, тому 

постачальник електроенер-
гії YASNO радить жителям 
області перевірити стан 
особового рахунку та роз-
рахуватися за світло до 20 
січня.

У разі накопичення за-
боргованості, споживача 

попереджають не пізніше 
ніж за 10 робочих днів до 
запланованої дати відклю-
чення. Щоб залишитися зі 
світлом, треба внести платіж 
у цей термін з огляду на те, 
що гроші можуть надходити 
на рахунок постачальника 

протягом трьох банківсь-
ких днів.

У разі відключення, крім 
погашення заборгованості, 
клієнту потрібно буде спла-
тити послугу відновлення 
подачі електропостачання. 
А вона містить і вартість 
відключення, і повторного 
підключення.

Тільки після цього опе-
ратор системи розподілу 
відновить подачу електро-
енергії протягом трьох робо-
чих днів у містах та п'яти – у 
сільській місцевості.

В Україні мінімальні 
пенсії збільшать до 3 
000 грн, але не для всіх.

На засіданні уряду 
прем'єр-міністр 
Украї�ни Денис 

Шмигаль пообіцяв, що 
цього року пенсіонерам, 
старшим за 70 років, підви-
щать мінімальну пенсію до 
3 000 грн.

При цьому Шмигаль 
уточнив, що для цього тру-
довий стаж у пенсіонера 
має бути не менше ніж 30 
років для жінок і 35 років 
для чоловіків.

І додав, що у 2022 році 
очікується підвищення 
пенсій у кілька етапів. Зо-
крема у березні проведуть 
індексацію таких виплат 
більшості пенсіонерів. У 

квітні перерахують пенсії 
працюючим українцям, 
якщо з моменту виходу 
на заслужений відпочи-
нок або з часу останнього 
перерахунку минуло понад 
24 місяці.

До того ж, у липні та у 
грудні підвищать розміри 
мінімальних пенсій для 
всіх категорій українців. 
Також продовжиться про-

грама підвищення пенсій 
громадянам віком від 65 
років.

У грудні, коли мінімаль-
на зарплата буде 6 700 
грн, розмір їхньої пенсії 
не повинен бути меншим 
за 2 680 грн (6 700 грн х 
40%). Але це за наявності 
30 років стажу у жінок та 
35 років – у чоловіків.

Кабмін спростив 
процес отримання 
«пакета малюка» та 
збільшив суму компен-
сації за нього.

Сьогодні діє два ме-
ханізми отримання 
«пакета малюка». 

Можна отримати пелюш-
ки, повзунки, шапочки та 
інші дитячі речі, а можна 
компенсацію за них.

Як розповіли журналі-
сту у Костянтинівському 
Управлінні соціального за-
хисту населення, у грудні 
минулого року уряд значно 

спростив механізм отри-
мання «пакета малюка».

По-перше, тепер для ви-
плати компенсації в УСЗН 
не вимагають довідки 
з пологового будинку. 
По-друге, одержати «па-
кет» можуть і переселенці, 
зареєструвавши новона-
родженого на підконтроль-
ній Україні території.

Крім того, уточнено ме-
ханізм звернення за от-
риманням грошової ком-
пенсації через «Є-Малятко» 
шляхом подання заяви в 
електронній формі на пор-
талі «Дія».

І по-третє, з грудня збіль-
шено розмір компенсації 
до 6 300 грн. Кошти мож-
на використовувати для 

придбання дитячих товарів 
офлайн або в інтернет-ма-
газинах, список яких є на 
сайті Мінсоцполітики.

У краєзнавчому му-
зеї� Слов'янська 
відкрили виставку 

карт та схем. Із експертами 
поспілкувалися журналісти 
Суспільного. Представлені 
експонати ілюструють 
зміну забудови Слов'янсь-
ка більше ста років.

– Найстаріша карта у нас 
від 1877 року – це план за-

штатного міста Слов'янська, 
Харківської губернії, Ізюм-
ського повіту. Ми маємо 
оригінал, тут представлена 
копія. А плани та карти – це 
1945-й, 46-й, 48-й роки, 50-
ті, 60-ті та 2000-ні. Можна 
подивитися, як уявляли мі-
сто того часу архітектори, і 
яке воно зараз. Можна по-
дивитися на цих планах, як 

воно змінювалося, як хотіли 
міняти місто, що вдалося, 
що не вдалося, – розповів 
Олександр Гайовий, нау-
ковий співробітник музею.

Директорка музею Єв-
генія Калугіна повідомила, 
що оригінали та копії карт 
і схем Слов'янська музею 
передали з міського відділу 
архітектури наприкінці 90-х 
років.

– Тут представлені кар-
ти, які є з грифом «таємно», 
але фахівці нам дозволили 
виставити ці карти, і ми 
можемо бачити, яке наше 
місто було, як планувалося, 
– зауважила Калугіна.

Заступник начальника 

Слов'янського міського 
водоканалу Олександр Ша-
повалов повідомив, що у 
експозиції можна побачити 
і схеми систем водопоста-
чання.

– Все зароджувалося на 
місці існуючого вокзалу, 
коли у 1870-ті роки заліз-
нична станція Слов'янськ 
стала перетворюватися 
на велику вузлову стан-
цію. Потрібна була велика 
кількість води для заправки 
локомотивів та на потреби в 
обслуговуванні цієї станції. 
І у 1870-х роках розпочався 
інтенсивний водозабір з ка-
налів Лиман 1, 2 у цей район, 
– розповів Шаповалов.

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ ДЛЯ БОРЖНИКІВ

КОМУ ПІДВИЩАТЬ МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЇ

«БЕБІ-БОКС» ОТРИМАТИ ТЕПЕР ПРОСТІШЕ

ІСТОРІЯ – В КАРТАХ ТА СХЕМАХ

М О В О Ю  Ц И Ф Р К О М У Н А Л К А 

С О Ц З А Х И С Т  

С И Т У А Ц І Я   

Перші місцеві вибори у 18 територіальних громадах 
Донецької� та Луганської� областеи�  27 березня 2022 
року знову не відбудуться. Причина та сама – від-

сутність безпеки. 
Про це повідомили у ЦВК на основі висновків ДонОДА та 

ЛугОДА. У ЦВК нагадали, що 23 грудня 2021 року вкотре 
зверталися з відповідним запитом до обладміністраціи� .

«У відповідь на звернення Комісії� від Донецької� та Луган-
ської� обласних державних адміністраціи�  – обласних віи� сько-
во-цивільних адміністраціи�  – надіи� шли листи з чіткими та 
однозначними висновками, в яких и� деться про неможливість 
провести перші місцеві вибори на окремих територіях До-
нецької� та Луганської� областеи� », – и� деться у повідомленні.

Враховуючи висновки Командування ООС, ГУ СБУ та Нац-
поліції� у Донецькіи�  та Луганськіи�  областях, за результатами 
робочої� наради всіх відповідних відомств, проведення ви-
борів навесні цього року на окремих територіях Донецької� 
та Луганської� областеи�  неможливо.

Нагадаємо, и� деться про десять сільських, селищних, місь-
ких територіальних громад Бахмутського, Волноваського, 
Маріупольського та Покровського раи� онів Донецької� області, 
а також восьми Сєверодонецького та Щастінського раи� онів 
Луганської� області.

У грудні 2021 року зростання цін у Донецькіи�  області 
склало 11,2%, якщо порівнювати з аналогічним 
періодом 2020 року. Відповідну інформацію опу-

блікувало ГУ статистики у Донецькіи�  області, уточнюю-
чи, що дані наводяться без урахування окремих регіонів 
Донецької� області (ОРДО).

Загалом в краї�ні зростання цін за звітнии�  період склало 
10%. Середніи�  показник інфляції� значною мірою залежить 
від зміни цін на продовольчі товари. На Донеччині продукти 
харчування та безалкогольні напої� подорожчали протягом 
2021 року в середньому на 12,8%.

Зокрема, зафіксовано зростання цін на такі товари:
• соняшникова олія – на 34,5%;
• сало – на 27,3%;
• цукор – на 27,2%;
• яловичину – на 27,0%;
• гречані крупи – на 24,5%;
• м'ясо птиці – на 21,8%;
• хліб – на 21,3%;
• яи� ця – на 14,8%;
• олія – на 13,6%;
• кави – на 13,5%;
• кондитерські вироби із цукру – на 13,0%;
• рис – на 12,5%;
• молоко – на 12,2%;
• кисломолочну продукцію – на 11,6%;
• макаронні вироби – на 9,4%;
• рибу та продукти з риби – на 9,2%;
• чаи�  – на 8,6%;
• овочі – на 5,7%;
• шоколад – на 5,2%;
• свинину – на 4,4%.

При цьому уточнюється, що за рік подешевшали лише 
фрукти – на 12,9%. Крім того, через підвищення ставок 
акцизу, ціни на тютюнові вироби за рік зросли на 15,7%, 
на алкоголь – на 5,4%.

В облстаті також повідомили, що тарифи на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші види палива у грудні 2021 року 
стали вищими, ніж у грудні попереднього року, на 14,3%. 
Природнии�  газ подорожчав на 28%, електроенергія – на 
26,5%. Порівняно з груднем 2020 року зросли також тарифи 
на утримання будинків та прибудинкових територіи�  – на 
5,4%, каналізацію – на 4,8%, водопостачання – на 3,2%. 
Залишалися без змін тарифи на гарячу воду та опалення.

Ціни на паливно-мастильні матеріали зростали щомісяця, 
крім грудня, і наприкінці 2021 року вони були вищими, 
ніж у грудні 2020 року, на 30,2%. Послуги автодорожнього 
пасажирського транспорту подорожчали протягом року на 
15,9%, залізничного пасажирського транспорту – на 16,8%.

Середні ціни та тарифи у сфері відпочинку та культури 
підвищилися протягом 2021 року на 7,4%, у системі охорони 
здоров'я – на 9,3%, на послуги та обладнання зв'язку – на 
9,5%, у сфері освіти – на 23,2%.

Громади без виборів 

Інфляція у Донецькій області 
перевищила 11%
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13 січня 2013 року до-
нецький клуб завоював 
перший європейський 
трофей в історії Укра-
їни

У січні 2013 року 
ХК «Донбас» на 
свої�и�  домашніи�  

арені «Дружба» у Донець-
ку прии� мав Суперфінал 
Континентального кубка 
IIHF, де за єдинии�  на тои�  
момент єврокубок також 
боролися білоруськии�  
«Металург» зі Жлобіна, 
італіи� ськии�  «Больцано» 
та французькии�  «Руан».

13 січня 2013 року стало 
однією з наи� важливіших 
дат в історії� донецького 
клубу – «Донбас» вперше в 
історії� завоював Континен-

тальнии�  Кубок IIHF.
Донеччани в Донецьку на 

арені «Дружба» обіграли 
«Металург» (1:0), «Боль-
цано» (3:0) та «Руан» (7:1).

Остання перемога над 

«Руанськими Драконами» 
є особливо важливою для 
любителів украї�нського 
хокею. Роком раніше «дра-
кони» у фінальному матчі 
відібрали пальму першо-

сті у «Донбасу», обіграв-
ши украї�нську команду з 
рахунком 5:2.

Почеснии�  президент ХК 
«Донбас» Борис Колесніков 
привітав усіх уболіваль-
ників донецького клубу 
із цією пам'ятною датою:

«Любі друзі! Рівно 9 років 
тому у Донецьку, на арені 
«Дружба», ХК «Донбас» обі-
грав французькии�  «Руан» 
(7:1) та став володарем 
Континентального кубка.

Справді, історичне до-
сягнення, адже досі це – 
головна клубна перемога 
украї�нського хокею на єв-
ропеи� ськіи�  арені.

Вітаю всіх уболівальни-
ків із цією датою. Але, я 
певен, наші головні трофеї� 
– попереду!»

Клуб вважає за неможливе продовження ви-
ступу у змаганнях, що проводяться ФХУ

«Молода Гвардія» припиняє участь у чемпіонаті Мо-
лодіжної� хокеи� ної� ліги. Клуб вважає за неможливе 
брати участь у змаганнях, що проводяться Федерацією 
хокею Украї�ни.

Вважаємо, що ФХУ – це нелегітимна організація, ді-
яльність якої� порушує регламент Міжнародної� федера-
ції� хокею, а призначення керівників ФХУ та прии� няття 
важливих рішень регулярно здіи� снюється в умовах 
конфлікту інтересів, змагання федерації�, всупереч ї�ї� 
статуту, проводяться серед ї�ї� членів.

Нагадаємо, що 30.12.2021 року Дисциплінарнии�  ко-
мітет ФХУ застосував до гравців «Молодої� Гвардії�» дис-
циплінарну санкцію у вигляді умовної� дискваліфікації� 
на шість місяців після від'ї�зду гравців із розташування 
збірної�. Це рішення було винесено після того, як коман-
да «Молода Гвардія» одноосібно очолила турнірну та-
блицю чемпіонату Молодіжної� хокеи� ної� ліги. Цеи�  факт 
вкотре дискредитує ФХУ, а також демонструє наміри 
федерації� визначати переможців змагань не за спор-
тивним принципом.

17.01.2022 Дисциплінарнии�  комітет ФХУ на невизна-
чении�  термін застосував до гравців ХК «Альтаї�р», які 
також є гравцями «Молодої� Гвардії�», дисциплінарну 
санкцію у вигляді дискваліфікації� з поточних офіціи� -
них змагань з хокею з шаи� бою сезону 2021-2022 і ви-
ключенню на невизначении�  термін з числа учасників 
маи� бутніх офіціи� них спортивних змагань із хокею з 
шаи� бою, організацію яких здіи� снює ФХУ.

Нагадаємо, що прии� няття багатьох рішень Федерація 
навмисно затягує та не реагує на звернення клубів, які 
ініціюють відкриття дисциплінарних проваджень. На-
приклад, досі немає жодного рішення щодо звернення 
до ФХУ з питання достовірності заявних документів, 
що підтверджують громадянство гравця киї�вського 
«Сокола» Віктора Андрущенка. Проте зручніші для ФХУ 
рішення прии� маються набагато швидше.

У поточному чемпіонаті Украї�ни після того, як клуби 
з Харкова та Білої� Церкви оголосили про припинення 
виступу в УХЛ, ФХУ ухвалило рішення про введення 
до числа учасників чемпіонату нових юридичних осіб, 
яким зберегли очки, набрані «Рулав Оддом» та «Білим 
Барсом». Це єдинии�  подібнии�  випадок у світовому хокеї�.

Хокеи� нии�  клуб «Донбас» не сумнівається, що на між-
народному рівні буде надано відповідну оцінку діям ФХУ.

Нагадаємо, що влітку 2020 року ФХУ вже порушувала 
спортивнии�  принцип визначення результатів змагань, 
«видавши» медалі в кабінетах, а не визначивши наи� -
сильніші команди на льодових маи� данчиках. «Донбас 
2004» здобув дві перемоги у півфіналі чемпіонату Укра-
ї�ни U-16, оформивши собі вихід у фінал змагання. У дру-
гіи�  півфінальніи�  парі («Галицькі Леви» - «Крижинка») 
до зупинки чемпіонату відбувся лише один поєдинок, 
тобто другого фіналіста змагання не було визначено. 
Проте ФХУ безпідставно визначило чемпіоном команду 
«Галицькі Леви».

ФХУ вкотре намагається «призначити» потрібного 
чемпіона змагання шляхом перешкоджання подаль-
шим виступам у чемпіонаті чинного лідера турнірної� 
таблиці команди «Молода Гвардія».

Клуб висловлює глибоке занепокоєння ситуацією, 
що склалася. Ми не підтримуємо виступ наших спортс-
менів у змаганнях під егідою нелегітимної� федерації�, 
яка замість підтримки та захисту хокеї�стів негативно 
впливає на ї�х подальшу спортивну кар'єру.

Огляд ігрового тиж-
ня донецького клубу

Суперліга. Регуляр-
ний чемпіонат:

11.01.2022. 
«Донбас» (Донецьк) - 
«Сокіл» (Київ) 4:2 
(1:1, 3:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – Панге-
лов-Юлдашев (Туркін, Пе-
ресунько – бол.) – 09:42, 
1:1 – Марченко (Халіков, 
Іванов - бол.) – 12:43, 2:1 - 
Захаров – 28:49, 3:1 – Тур-
кін (Пангелов-Юлдашев, 
Пересунько – бол.) – 35:19, 
4:1 – Калеи� никовас (Туркін, 
Медведєв – бол.) – 39:28, 
4:2 – Мельников (Міцке-
вич) – 39:59.

Першии�  період матчу 
у Дружківці між «Донба-
сом» та «Соколом» вии� -
шов нічии� ним. Філіп Пан-
гелов-Юлдашев відкрив 
рахунок, коли донеччани 
грали у більшості. Кияни 
відповіли своєю реаліза-
цією – 1:1.

Другии�  період вии� шов 
результативнішим. У се-
редині ігрового відрізка 
капітан «Донбасу» Віктор 
Захаров удруге у матчі ви-
вів свою команду вперед у 
рахунку. А потім було ще 
два голи господарів у біль-
шості. Точні кидки в ак-
тиві партнерів за ланкою 
Віктора Туркіна та Марка 
Калеи� нікова – 4:1.

Але «Сокіл» не збирав-
ся здаватися просто так. 
На останніи�  секунді другої� 
20-хвилинки команда Оле-
га Микульчика закинула 
свою другу шаи� бу.

Завершальнии�  період був 
наповнении�  подіями, су-
тичками та неи� мовірною 
напругою, але голів глядачі 
більше не побачили.

14.01.2022. 
«Донбас» (Донецьк) –
«Краматорськ» 1:2 
(0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Калиничов 
– 36:31, 1:1 – Калеи� никовас 
(Пересунько, Пангелов-Юл-
дашев – бол.) – 38:42, 1:2 
– Градович (Сергії�вськии� , 
Калінічів – бол.) – 48:34.

У черговому матчі Укра-
ї�нської� Хокеи� ної� Суперліги 
Паріматч проти «Краматор-
ська» у воротах «Донбасу» 
дебютував воротар-нова-
чок Олег Петров. У пер-
шому періоді і він, і и� ого 
колега з амплуа голкіпер 
краматорчан Віталіи�  Трус 
відіграли ідеально. Ігровии�  
відрізок, незважаючи на 
велику кількість вилучень, 
завершився внічию 0:0.

Голи в цьому матчі пішли 
ближче до закінчення дру-
гої� 20-хвилинки. «Крама-
торськ» відкрив рахунок, 
але досить швидко «Дон-
бас» здебільшого зрівняв 
– точнии�  кидок в активі 
Марка Калеи� никоваса. Зно-
ву рівнии�  результат перед 
перервою – 1:1.

У третьому періоді «Кра-
маторськ» зміг реалізувати 
більшість і вдруге повів у 
цьому матчі.

«Донбас» кинувся в атаку 
і на останніх хвилин постіи� -
но атакував і в рівних скла-
дах, і в більшості. На жаль, 
врятувати гру донеччанам 
не вдалося, і вони зазнали 
своєї� першої� поразки в Су-
перлізі.

16.01.2022. 
«Донбас» (Донецьк) – 
«Маріуполь» 3:2 
(2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Шишлян-
ников – 09:10, 1:1 – Щер-
батов (Олексєєв, Тунхузін 
– бол.) – 12:47, 2:1 – Дани-
ленко (Садовиков) – 13:50, 
2:2 – Мілехін (Щербатов) , 
Лисенко) – 27:52, 3:2 – Ши-
шлянников (Бірюков, Заха-
ров – бол.) – 53:17

«Донбас» розпочав матч 
із «Маріуполем» по-спор-
тивному злим. Натиск та 
націленість на чужі воро-
та принесли результат у 
середині першого періоду, 
коли Олег Шишлянников 
сам перехопив шаи� бу, ство-
рив момент і, незважаючи 
на активнии�  опір гостеи� , 
таки відправив шаи� бу у 
ворота – 1:0.

Далі був момент із вида-
ленням Дмитра Данилен-
ка та голом «Маріуполя» у 
більшості. Шаи� ба, зрадли-

во відскочивши від пастки 
Андрія Макарова, опини-
лася у воротах – 1:1. Але 
вже за хвилину Даниленко 
реабілітувався! Отримавши 
шаи� бу від Станіслава Садо-
вікова, Дмитро увіи� шов до 
зони гостеи�  і чарівно кинув 
по воротах – це 2:1! Саме з 
таким рахунком команди 
пішли на першу перерву.

У другому періоді «Марі-
уполь» зумів відігратися та 
продовжував загрожувати 
воротам «Донбасу», але Ма-
каров феєрил і відмовляв-
ся пропускати. Рахунок 2:2 
ознаменував похід опонен-
тів на другии�  відпочинок.

Третіи�  період вирішив 
результат зустрічі на ко-
ристь «Донбасу». Перемо-
гу принесла більшість, яку 
реалізував Шишлянников. 
Блискуче и� ому асистував 
Андріи�  Бірюков.

3:2 – дуже непроста та бо-
и� ова перемога «Донбасу», 
якии�  зміцнив своє лідер-
ство у турнірніи�  таблиці 
Суперліги.

Наступнии�  матч «черво-
но-біло-чорні» зіграють у 
четвер, 20 січня, у гостях 
проти «Альтаї�ру».

Розклад матчів – 
hcdonbass.com.

ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ ІСТОРИЧНОЇ ПЕРЕМОГИ 
«ДОНБАСУ» У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ КУБКУ

ПЕРЕМОГИ «ДОНБАСУ» НАД «СОКОЛОМ» ТА «МАРІУПОЛЕМ», 
НЕПРОСТИЙ ПОЄДИНОК ІЗ «КРАМАТОРСЬКОМ»

«Молода Гвардія» припиняє 
участь у чемпіонаті МХЛ



8 № 3  19 січня 2022
«Прапор Індустрії» Більше новин на сайті ZI. UA

R

Засновник та видавець – ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ». 
Адреса: 85102, м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 21а.
Реєстраційне свідоцтво ДЦ №3364-991Р.

E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
Сайт газети в інтернеті: www.zi.ua
Прийом оголошень за адресою:
вул.Б.Хмельницького, 21а, 3 поверх.
Редакція не завжди поділяє
думки авторів публікацій.
Листування з читачами – на сторінках 
газети. 

Рукописи не рецензуються та не 
повертаються.
Матеріали зі знаком ® та в рубриках:
«Реклама», «Реклама+оголошення»
публікуються на правах реклами.
Відповідальність за інформацію у рекламі
несе рекламодавець.
Газета виходить по середам.

Зверстано в комп'ютерному відділі редакції. 
Надруковано згідно з наданим
оригінал-макет у друкарні «Фактор-Друк».
61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51.
Передплатний індекс: 98053, 98054.
Замовлення № 263, 265. Тираж 10 000 экз.
Ціна в роздріб – договірна.
Ціна у редакції – 8 грн. 00 коп.

Головний редактор
Г.В. ЧУБЕНКО

ТРАДИЦІЇ
Д У Х О В Н І С Т Ь ТЕТЯНИН ДЕНЬ ТА ДЕНЬ СТУДЕНТА В УКРАЇНІ

Історія, традиції та чого не можна робити у цей день
25 січня – свято з 

усіх боків «освічене». 
Наприклад, у Англії 25 
січня відзначають на-
ціональне свято – День 
народження поета 
Роберта Бернса. А ось 
православні в Україні 
цього дня вшановують 
пам'ять святої муче-
ниці Татіани, у народі 
– Тетянин день.

Звідки взялося свято 
Тетянин день

Свята Тетяна загинула 
за віру. Спочатку її мучи-
ли, коли вона відмовилася 
зректися Христа і прине-
сти язичницьку жертву. 
Потім намагалися віддати 
на розшматування леву, 
але той лише лащився до 
неї, як кошеня. Зрештою 
Тетяну та її батька зару-
бали мечем.

Мощі (правиця) святої 
Татіани знаходяться у Свя-
то-Успенському Псково-Пе-
черському монастирі.

Чому Тетянин день 
називається Днем студента

Справа в тому, що саме 
на День Тетяни у 1755 році 
було засновано Московсь-
кий університет. Тодішня 
влада порахувала, що раз 
ім'я «Тетяна» означає в пе-

рекладі з грецького «за-
сновниця, впорядниця», то 
день її пам'яті якнайкраще 
підходить для такого по-
чинання.

А згодом свята Тетяна 
і стала вважатися покро-
вителькою всіх студентів. 
Офіційно День студента 25 
січня став святкуватися 
після указу Миколи I.

Окрім того, Міжнарод-
ний день студента від-
значають 17 листопада. 
До речі, через це деякі 
помилково вважають, що 
святкується День Тетяни 
восени. Втім, восени від-
значають іменини Тетяни: 
14 та 23 вересня, 3, 11 та 
21 жовтня.

Що не можна робити, 
а що треба

Цього дня просили Бога 
про виконання заповітного 
бажання. А дівчина, яка 
хотіла вийти заміж, робила 
в цей день мітлу та ховала 
її в будинку хлопця, з яким 
хотіла пов'язати долю. Зро-
бити це потрібно було не-
одмінно так, щоб майбутня 
свекруха не знайшла.

Студенти в цей день 
закочують веселі гучні 
гуляння. А ще учнівська 
молодь у Тетянин день 
малювала на останній 
сторінці заліковки буди-
ночок з трубою – і чим дов-
шим намалюєш дим, тим 
успішніше і легше пройде 

навчання цього року.
Вважається, що у День 

Тетяни не можна:
- нікому відмовляти у 

проханнях, особливо в їжі;
- сваритися та лаятися;
- займатися роботою по 

дому та рукоділлям – при-
бирають напередодні.

Прикмети

Для 25 січня є і прикмети 
на погоду:

- великий сніг – до мо-
розів до кінця зими та до-
щового літа;

- тепла хуртовина – до 
посухи та неврожаю;

- ясне небо та мороз – до 
ранньої весни та гарного 
врожаю.

19 січня відбувається велике церковне 
свято – Хрещення Господнє, Богоявлення, 
Просвічення. Воно є одним з найважливіших 
дванадцяти православних свят. Це третє 
й завершальне свято Різдвяно-новорічного 
циклу.

Коли Іісусу Христу виповнилося тридцять 
років, нарешті, настав час явити Себе 
світові. Він відправився для здіи� снення 

обряду Хрещення в Іудею, на річку И� ордан, де 
знаходився Іоанн Предтеча. Після багаторічного 
життя в пустелі пророк Іоанн Предтеча з'явився на 
И� ордані. Для іудеї�в це була священна річка, в ніи�  
вони здіи� снювали релігіи� ні обряди. І тут пророк 
почав проповідувати людям про гріхи, покаяння і 
здіи� снював хрещення водою в покаянні, готуючи ї�х 
до зустрічі зі Спасителем: «И� де за мною сильнішии�  
мене... Я хрестив вас водою, а Він хреститиме вас 
Духом Святим» (Мк.1,7-8).

Коли Іоанн побачив Його, то, впізнавши у Ньому 
Месію, спочатку хотів утримати Іісуса, кажучи: мені 
потрібно хреститися від Тебе, чому Ти приходиш 
до мене? Але Іісус відповів йому: облиш зараз, бо 
так належить нам виконати усяку правду. Тоді 
Іоанн допустив Його. І, хрестившись, Іісус в той 
же час вийшов з води – і відкрилися Йому небеса, і 
побачив Іоанн Духа Божого, Який сходив, як голуб, 
і опускався на Нього (Мф. 3:13-16).

Згідно християнського віроучення саме після 
Хрещення Іісус почав освічувати людей, осяюючи 
їх світом істини.

Під час Хрещення Іісуса відбулося особливе явлен-
ня всіх трьох ликів Бога: Бог Отець з небес свідчив 
про Сина, що хрестився і Дух Святий у вигляді голуба 
зійшов на Іісуса, підтверджуючи таким чином Слово 
Отця. І цим Господь просвітив нас Своєю правдою 
для нашого спасіння.

У день навечірря Хрещення Господня, 18 січня, 
після Літургії, в храмах здійснюється Велике освя-
чення води. Водосвяття називається Великим через 
особливу урочистість обряду, наскрізь пройнятого 
спогадом євангельських подій, що стали не тільки 
першообразом таємничого омивання гріхів, але 
і дійсним освяченням самого єства води через 
занурення в неї Бога у плоті. Вода ця називається 
агіасма, або просто хрещенська вода. Під впливом 
Єрусалимського уставу, з 11 – 12 століття водосвяття 
відбувається два рази – і у Водохресний святвечір, 
18 січня, і безпосередньо у свято Богоявлення, 19 
січня. Освячення в обидва дні проходить однако-
вим чином, тому вода, освячена у ці дні, нічим не 
відрізняється.

Протоієрей Вадим ІЛЬЧУК, настоятель 
храму прп. Іова Почаївського, м. Костянтинівка

19 січня відбувається велике церковне 

Хрещення Господнє, 
Богоявлення. 
Свята хрещенська вода

Свята Тетяна: молитва

О, свята мучениця Татіано, прийми нині нас, 
молящихся і припадаючих до святої ікони твоєї. 
Молися за нас, рабів Божих (імена), нехай позба-
вимося всяких скорбот і хвороб душевних і тілес-
них і в благочестя поживемо в справжньому 
житті, і в майбутньому столітті сподоби нас 
з усіма святими поклонятися в Трійці славному 
Богу, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас 
і на віки віків. Амінь.



Реклама Все,  що ви шукали,
ми вже знайшли!
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Ваша реклама на наших сторінках
+38 050 765 24 44
+38 099 345 99 33

+38 066 156 08 49
+38 066 427 01 40
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв, в ма-
лосемейке, 4/5, в р-не 
17 школы, в хорошем 
состоянии. Обращаться 
в любое время. Тел. 
066-951-49-98.
Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв., 1/5, 
б е з  д о л г о в .  Т е л . 
066-809-00-38.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 1\5, 32 кв. 
м., пластиковые окна, ре-
шётки, железная дверь, 
водонагреватель, лино-
леум. Р-н маг. «Чудомар-
кет». Малосемейка. Тел. 
050-999-80-13.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Козацкой, 72. Общая пл. 
32.4, комната 19.5 м/
кв, без долгов, в стадии 
ремонта. Входная дверь 
новая, пластиковые 
окна, балкон, дверь. Тел. 
050-052-10-29.
Дружковка. Про-
дам 1-комн.кв, 4/5, в 
р-не Пушки, теплая, 
н е  у г л о в а я .  Т е л . 
099-345-99-33.
Дружковка. Продаю 

1-комн. кв, 5/5, р-н ма-
газина “Чудо“, недорого. 
Тел. 099-360-83-31.
Дружковка. Сдам 
1-комн. кв, частич-
но с мебелью, р-н 
дома пионеров. Тел. 
050-768-76-09.
Константиновка. 

Продается 1-комн. кв, 
4/5, в р-не кинотеатра 
“Ленина“, дом магазин 
“Лафар“, без долгов. 
Тел. 095-522-31-08.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв в районе 
микрорайона Солнечный. 
Квартира в нормальном 
состоянии, с некоторой 
мебелью и техникой. Тел. 
050-326-81-68.
Константиновка. 

Продам 1-комн. кв в рай-
оне центрального рын-
ка. Квартира хорошая, 
теплая. Центральное 
отопление официально 
отрезано. Торг уместен. 
Тел. 095-689-66-42.
Константиновка. 
Продам 1-комн. кв, в 
районе 3 школы. Пла-
стиковые окна. В ванной 
водонагревательный 
бак, заменены трубы. 
Железная дверь. Рядом 
автобусные остановки, 
супермаркеты. Тел. 
099-017-83-24.
Константиновка. 

Продам 1-комн. кв, на 
Солнечном. Пластико-
вые окна, газ.колонка, 
новые межкомнатные 
двери. Хороший район. 
Без долгов. Торг уместен. 
Тел. 063-670-41-62.

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв, на 
Центральном рынке 
по улице Театральной. 
Долгов по коммуналь-
ным платежам нет. Тел. 
099-913-70-14.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, по пр. 
Ломоносова. Квартира 
тёплая. Заходи и живи. 
Тел. 050-871-35-62.
Константиновка. 

Продам 1-комн. кв, по 
улице Циолковского. 
Квартира расположена 
в середине дома на 5 
/5. Мебель останется, 
сантехника поменяна. 
Тел. 050-815-54-35.
К о н с т а н т и н о в -

ка. Продам 1-комн. 
кв, р-н Ц. рынка. Тел. 
050-174-43-24.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. Квартира на-
ходится в центре города. 
Тел. 095-101-16-55.
Константиновка. 

Продам 1-комн. р-н Ин-
тернат. В хорошем состо-
янии. Возможен обмен 
на авто или рассрочка. 
Тел. 050-174-43-24.
2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 5/5, в связи 
с выездом, недорого по 
ул. Радченко 58. Рядом 
больница, детсад, оста-
новка. Новый водонагре-
ватель, кондиционер, 
кухон. гарнитур. Тел. 
050-913-05-98.
Дружковка. Продается 

или сдам 2-комн. кв., 3/4, 
Соборная 28. После 18-
00. Тел. 050-602-77-62.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 1/5, в р-не 
6 школы, газ. колонка, 
кондиционер, счетчика 
вода и газ, двойная 
дверь, без долгов. Тел. 
050-206-18-02.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 2 этаж, р-н 
кафе “Бархан“, по ул. 
Машиностроителей 58. 
Не угловая, ком. проход-
ные, спальня утеплён-
ная, окна деревянные. 
Рядом сад, гимназия, 
больница, аптека. Тел. 
095-312-20-46.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 2/5, 210000 
грн. Все счётчики, не 
угловая, без долгов, вх. 
дверь, пластиковые окна, 
бойлер, балкон засте-
клен, за маг. “Южный“, 
по ул. Почтовой. Тел. 
099-143-00-06.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 2/5, все 
счётчики, не угловая, 
без долгов, вх. дверь, 
пластик. окна, бойлер, 
балкон застеклён, за 
маг. “Южный“. Цена 
210 000 грн.  Тел. 
099-143-00-06.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 2/5, микр. 
(Китайская стена), ком-
наты раздельные, балкон 
застелкен, желез. дверь, 
счётчики на воду, тепло, 
2 кладовые, сантехни-
ка, пластик. трубы, в 
жилом состоянии. Тел. 
095-664-09-05.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 2/5, на ми-
крор. Китайская стена, 
комнаты раздельные, 
балкон застекл, желез. 
дверь, счетчики на воду, 
тепло, в жилом состо-
янии, без долгов. Тел. 
095-664-09-05.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 2/9, по-
меняна сантехника, 
натяжные потолки, ев-
роремонт, р-н площади. 
Тел. 099-722-10-87.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 4/5, р-н 
17 школы, без дол-
гов, с ремонтом. Тел. 
099-466-24-57.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв. на малень-
ком самолете под ре-
монт, 3/5, не угловая. 
Торг уместен. Тел. 
099-130-64-79.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, ав-
тономное отопление, 
пласт. окна, в хорошем 
состоянии, 54 м/кв, ком-
наты раздельные. Рядом 
остановка и магазины 
или сдам. Цена 350000 
грн. Тел. 098-110-39-
66, 050-953-37-15.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв., 4/5, теплая, 
не угловая, в жилом со-
стоянии, без долгов, по 
ул. Космонавтов 30. Тел. 
050-211-07-97.
Дружковка. Срочно! 

Продам 2-комн. кв, 5/5, 
р-н Мал. самолёта, не-
дорого. Тел 0958450012.
Дружковка. Сроч-
но. Продам 2-комн. 
кв. Торг уместен. Тел. 
095-833-43-85.
Дружковка. Сроч-
но. Продам 2-комн. 
кв. Торг уместен. Тел. 
095-833-43-85.
Константиновка. 

Продается 2-комн. кв, 
2/5, 45 м/кв, угловая. 
С мебелью, стиральная 
машина, автономное 
отопление, кондиционер, 
интернет, спутниковая 
антенна. Балкон засте-
клен, косметический ре-
монт. Р-н маг. “Детский 
мир“. Цена 10500 у.е. 
Тел. 050-205-61-05.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв, в районе 
паспортного стола. Тел. 
095-239-14-00.
Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, в 
районе“Нулевой“, дом 
находится возле ма-
газина “Хумана“. Тел. 
050-178-58-27.
Константиновка. 

Продам 2-комн. кв, по Б. 
Космонавтов. Квартира 
без долгов, отопление 
официально отключе-
но, на всё счётчики. 
Цена договорная. Тел. 
050-807-27-43.
Константиновка. 

Продам 2-комн. кв, под 
бизнес, выведена из 
жилого фонда, без ото-
пления (официально, 
через теплосеть) угло-
вая, отдельный выход, 
выход на подъезд, боль-
шая лоджия, первый 
этаж 5-ти этажного 
дома. Район Южный. 
Возможен обмен. Тел. 
050-977-03-71.

Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв.  евро 

ремонтом. Пластико-

вые окна, решётки, 

кондиционер. Тел. 

099-702-22-06.

К о н с т а н т и н о в -

ка. Продам 2-комн. 

кв.  на первом этаже 

на Центральном рынке. 

Квартира тёплая с цен-

тральный отоплением. 

Можно под офис. Тел. 

095-319-27-17.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. по улице 
Европейская. Квартира 
очень теплая, находятся 
в середине дома. Цена 
3600 уе. Торг уместен. 
Тел. 050-815-54-35.

Реклама + Оголошення

МІНІ-РЕКЛАМА
Відповідно до ст.2 п.3, ст.6

Закону України «Про рекламу»
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Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. 
Полностью разобрана, 
готова под ремонт. Тел. 
050-754-12-17.
Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. 
Район Металлург. Тел. 
050-102-35-94.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв. Утеплен-
ная снаружи, решетки 
на окнах, входная дверь 
металлическая, под-
вал рядом с подъез-
дом, без долгов. Тел. 
099-019-20-17.
3-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв, 1/5. Дом 
кирпичный, высокий цо-
коль. Жилое состояние, 
теплая, сухая. Общая 
площадь 49,5 кв. м. Тел. 
050-229-08-21.
Дружковка. Продам 

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 1/5, с авто-
ном. отоплением, по ул. 
Смоленская, с мебелью 
и быттехникой. Общая 
площадь 46,2 кв. м, окна 
и балкон пластиковые с 
метал. решётками. Тел. 
050-109-53-32.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 1/5, с ре-
монтом и индивиду-
альным отоплением по 
ул. Энгельса, 89. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 2/2, ул. 
О. Кошевого 15. Тел. 
099-567-05-18.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв, 4/9, с двумя 
балконами, с частич-
ным ремонтом. Тел. 
098-947-69-65.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв, 5/5, р-н 7 
школы, теплая, не угло-
вая, без ремонта. Тел. 
050-074-96-06.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 7/9, по ул. 
Козацкая 74, без ремон-
та. Тел. 099-961-85-67.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв, 7/9, по ул. 
Козацкая 95. Не угло-
вая, теплая, с хорошим 
ремонтом, сантехника 
новая, счетчики, без 
долгов, общая пло-
щадь 69,3 кв. м. Тел. 
095-483-70-05.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв, 8/9, ул. Кос-
монавтов 51, без долгов, 
без ремонта. Все вопро-
сы по телефону. Тел. 
099-503-90-28.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 9/9, кры-
ша не течёт, лифт ра-
ботает, окна, балкон 
м/п. Недорого. Тел. 
066-036-70-66.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв. Р-н 6 школы. 
3/5 эт. Автономное ото-
пление (двухконтурный 
котел). Ремонт, остается 
вся мебель, бытовая тех-
ника. Есть кондиционер. 
Окна пластик. Площадь 
54 м. кв. Не угловая. Тел. 
063-830-67-72.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., р-н пло-
щади, Петлина 7/60, с 
авт. отоплением, 6/9, 
лоджия + балкон. Тел. 
050-018-73-23.
Дружковка. Продам 

3-комнт кв., 6/9, 63 м/кв, 
в хорошем состоянии, по 
ул. Космонавтов 71, без 
долгов, счетчики на все. 
Срочно. Тел. 095-350-
36-17, 099-537-57-98.
Дружковка. Продам 
или сдам 3-комн. кв. 
Общ. площадь 67 кв. м, 
бонусом большой тамбур. 
Ремонт, балкон и лоджия 
застеклены, кухня 11 кв. 
м. Тел. 095-131-41-95.
Дружковка. Продам 

или сдам 3-комн. кв., на 
1/5, в р-не Горгаза. Тел. 
050-263-09-13.
Дружковка. Продам 

недорого 3-комн. кв, 9/9, 
с мебелью и быттехникой 
по ул. П. Коммуны 73. 
Тел. 095-106-39-61, 
095-163-52-86.
Дружковка. Продаю 

3-комн. кв, 2/9, с ме-
белью (и без мебели), 
в центре города без 
долгов, 10 мин ходьбы 
до школы, рынка, детса-
да. Заходи и живи! Тел. 
095-163-28-81.

Оголошення + Ринок праці 

МІНІ-РЕКЛАМА
Відповідно до ст.2 п.3, ст.6

Закону України «Про рекламу»

Дружковка. Продаю 
3-комн. кв, 2/9, с ме-
белью (и без мебели), 
в центре города без 
долгов, 10 мин ходьбы 
до школы, рынка, детса-
да. Заходи и живи! Тел. 
095-163-28-81.
К о н с т а н т и н о в -

ка. Продам 3-комн. 
кв благоустроенная 
квартира в районе Цен-
трального рынка. Тел. 
099-351-61-15.
Константиновка. 
Продам 3-комн. кв, в 
районе 5-больницы в 
доме «Автовизит». Тел. 
099-500-31-10.
Константиновка. 
Продам 3-комн. кв. 
возле Хитрого Рынка. 
Квартира очень те-
плая, утеплена со сто-
роны подъезда. Детский 
сад напротив дома, ря-
дом школа,рынок. Тел. 
050-756-02-81.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв. ин-
терната с индивиду-
альным отоплением 
(двух контурный котел 
вайлонт, узаконенный). 
Тел. 050-233-64-66.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв. м-н 
Южный. Тел. 066-207-
04-22, 093-965-41-11.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв. на 
проспект Ломоносова. 
Через дорогу детский 
сад, рядом гимназия, 
дом пионеров. Парковая 
зона с лавочками. Тел. 
050-037-29-70.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв. по 
улице Калмыкова. ми-
крорайон Южный. Тел. 
066-283-83-08.
Константиновка. 

Продам 3-комн.кв. про-
спект Ломоносова, воз-
ле 5-й больницы. Тел. 
098-490-97-32.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв, 1 этаж, 98 
кв. м, индивидуальное 
отопление газ, электро. 
Тел. 050-226-68-85.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв, 2/9, с ме-
белью и быттехникой, 
по ул. Космонавтов, 
магазин “Колос“. Тел. 
099-773-01-03.
Дружковка. Про-
дам 4-комн. кв, 4/5, 
общ. площадь 96,10 
кв. м, р-н “Грета“. Тел. 
050-106-34-46.
Дружковка. Продам 
4-комн. кв, 4/5, р-н 
маг. “Донбасс“. Тел. 
099-012-16-39.
Дружковка. Продам 

4-комн. кв, 9/9, по ул. П. 
Коммуны 56, р-н “Челен-
тано“. Состояние жилое. 
Тел. 095-547-87-89.
Дружковка. Продаю 

4-комн. кв, 76 кв. м, р-н 
пл. Соборная, чешский 
проект, счетчики, без 
долгов. Тел. 066-899-
07-14, 79629000545.
Константиновка. 

Продам 4-комн. кв. по 
ул. Октябрьская, хо-
роший косметический 
ремонт. Мебель оста-
ется. Есть кондиционер, 
газовая колонка, сти-
ральная машинка. Тел. 
098-119-04-40.
Константиновка. Продам 

4-комн. кв., 5/5, крыша 
после кап. ремонта, в 
р-не школы №3, по ул. 
Калинина, 46, пластико-
вые окна, желез. дверь 
входная, колонка автомат, 
счетчики на все, требуется 
частичный ремонт. Тел. 
099-511-21-95.
Дома

Дружковка. Прода-
ётся пол-дома с печ-
ным отоплением в пос. 
Яковлевка, ул. Толстого 
35, участок 8 соток. Тел. 
095-851-61-73.
Дружковка. Продается 

газифицированный дом 
с удобствами, меблиро-
ванный, 80 м/кв + 30 м/
кв кухня внутр. переход, 
гараж, сарай, на втором 
этаже спортзал, под-
вал, евроремонт. Тел. 
095-016-78-38.

®

Коефіцієнт індексації нормативно-грошової оцінки земель за 
2021 рік

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області на виконан-
ня статті 289 Податкового кодексу України повідомляє, що відповідно 
розрахунку Держгеокадастру значення коефіцієнта індексації норматив-
ної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2021 рік становить:

для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіно-
жаті, пасовища та перелоги) – 1,0; 

для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподар-
ського призначення – 1,1.
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Закону України «Про рекламу»

Дружковка. Продается 
дом 64 кв. м, Яковлев-
ка. Вода центральная, 
огород ухоженный 12 
соток. Есть малина, 
фруктовые деревья. Тел. 
050-580-81-45.
Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Дон-
ской, ул. Минской 8, 
газ, вода, скважина, 
подвал, летняя кухня. 
Огород 4-5 сот. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 
095-607-06-90.
Дружковка. Продается 

дом пос. Молоково, ул. 
Куприянова 51, из бе-
лого кирпича, 60 кв. м, 
без ремонта, без долгов. 
Тел. 066-384-39-70.
Дружковка. Продается 

дом, 2 этажа, со всеми 
удобствами, частич-
но с мебелью, техни-
кой. Новые постройки, 
пластик, плитка. Тел. 
050-196-46-24.
Дружковка. Продает-

ся кирпичный газифи-
цированный дом 7*11 
в пос. Райское, по ул. 
Донецкая, 11. Участок 
17 соток. Во дворе ко-
лодец, подвал. Тел. 
099-742-93-61.
Дружковка. Продам 

дом 64 кв. м по ул. Ку-
приянова, недорого. В 
доме газ, отопление, 
вода, туалет, печь. Уча-
сток 5 соток, колодец, 
гараж, туалет. Тел. 
099-560-79-05.
Дружковка. Продам 

дом в п. Донской, га-
зифицирован, из кр. 
кирпича, 58 кв. м, есть 
печка, лет. кухня, ко-
лодец, рядом магазин и 
ост. трамвая и автобуса. 
Тел. 066-038-39-00, 
050-983-80-44.
Дружковка. Продам 

дом в районе магазина 
Сильпо, по улице Бла-
гоева, возле техникума 
ДГМА, без долгов. Есть 
флигель, хоз. построй-
ки, подвал, счетчики, 
газ, вода, свет. Дом 70 
кв. м., участок 13 со-
ток. Тел. 050-215-73-
00, 095-187-26-68, 
067-160-41-91.
Дружковка. Продам 

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

дом на Торецком. Ванна, 
туалет в доме, газ, вода. 
Тел. 095-459-74-48.
Дружковка. Продам 
дом площадью 80 кв. 
м на Нижнем жилкопе, 
участок 12 соток, есть 
гараж, колодец. Тел. 
099-012-16-39.
Дружковка. Продам 

дом со всеми удобства-
ми, газ, вода, баня, 2 
гаража, 2 подвала, двор 
накрыт, хозпостройки. 
Тел. 099-206-07-42.
Дружковка. Про-

дам дом, газифициро-
ван, навес, огород 6 
соток, пластик. окна. 
Цена 150 000 грн. Тел. 
099-143-00-06.

Дружковка. Продам 
дом, по ул. Авиацион-
ной,в р-не “ДЩ“, гараж, 
флигель, удобства в 
доме, счетчики газ, 
вода, электричество. 
Цена договорная. Тел. 
095-698-67-98.
Дружковка. Продам 

небольшой газифициро-
ванный дом в пос. Кар-
ловка, р-н путепровода. 
Тел. 050-934-34-20, 
066-086-42-02.
Дружковка. Продам 

небольшой газифици-
рованный дом со всеми 
удобствами, п. Яковлев-
ка. Пластиковые окна, на 
всё счётчики, гараж. Тел. 
095-370-32-26.
Дружковка. Продаю 

благоустроенный дом 
в пос. Молоково, ул 
Волгоградская. Тел. 
066-021-34-63.
Дружковка. Продаю 

дом 111 кв. м, газифи-
цирован, все удобства, 
план 10 сот + фли-
гель на 2 комнаты. Тел. 
050-871-75-07.
Константиновка. Про-

дам двухэтажный дом 
в хорошем состоянии 
район (пр.Ломоносова). 
Тел. 099-951-42-46.
Константиновка. 

Продам дом в районе 
2 больницы, по ули-
це Костюшко, рядом 
магазин Кольцо. Тел. 
099-000-79-36.
Константиновка. 

Продам дом в ХОРОШЕМ 
месте (район 1-го ставка) 
Красный Городок. Тел. 
093-640-46-60.
Константиновка. 

Продам дом в хорошем 
состоянии с подвалом, 
новым гаражом, на кото-
ром также есть чердак, 3 
сараями. Центр поселка. 
Тел.  063-119-16-66.
Константиновка. 

Продам дом на Черво-
ном в жилом состояний 
окна пластик, решетки, 
железная дверь, гараж, 
постройки и т. д. 2700 $. 
Тел. 067-140-42-44.
Константиновка. Про-

дам дом с удобствами на 
Червоном. Подробности 
по телефону. С реаль-
ными покупателями 
поторгуюсь. Рассрочка 
возможна на 6 мес. 
при оплате 50%. Тел. 
050-668-79-27.
Константиновка. 

Продам дом, р-н Теле. 
вышки, 15 мин. до ц. 
рынка. В доме сделан 
косметический ремонт, 
установлен новый бой-
лер, пластиковые окна, 
газ, вода, санузел в 
доме. Дом 55 м2, уча-
сток 13,5 сот. Много 
хоз построек, летняя 
кухня, подвал, летний 
душ с подогревом воды, 
вода постоянно. Дом и 
двор ухоженный, земля 
плодородная. Обмен на 
2-комн. квартиру, на 1-2 
этаже в р-н ц. рынка или 
интерната. Светлана. 
Тел. 099-683-73-93.
Константиновка. 
Продам дом. Нахо-
дится за м/р Южный. 
Ул. Тепличная. Тел. 
050-856-69-11.

Константиновка. 
Продам дом. в хорошем 
состоянии, теплый. Двор 
огорожен, во дворе два 
гаража, погреб, летняя 
кухня. Небольшой сад. 
Рассмотрю вариант об-
мена на квартиру. Дом 
без долгов. Реальному 
покупателю торг. Тел. 
050-644-96-67.
Константиновка. 
Продам или обменяю 
дом, летняя кухня из 2х 
комнат, гараж, хозпо-
стройки, газифици-
рован, есть печь под 
водяное отопление. Тел. 
050-677-99-34.
Иное

Дружковка. Про-
даю приватизирован-
ный участок 10 соток 
под застройку. Тел. 
050-270-22-90.

Гаражи

Дружковка. Продам 
гараж. Находится во 
дворе бывшей ГАИ. Га-
раж на две машины. Из 
шлакоблоков. Длина 
11,6м. Ширина 3,8м. 
Площадь 44.08м. Есть 
погреб, верстаки, стел-
лажи. С электричеством 
и гаражным евроре-
монтом. Объявление с 
фото есть на ОЛХ. Тел. 
063-830-67-72.

Транспорт

Автомобили

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

Газ 24 1982 г. в, цвет 
белый, заводская по-
купка, пробег 100000, 
не было ДТП, в хоро-
шем состоянии. Тел. 
099-269-52-81.
Мото, вело

Константиновка. 
Продам мотоцикл Дне-
пр 11, колонка Junkers, 
молочный сепаратор, 
водяной насос на ото-
пление, спортивная гиря 
30 кг, банки 0,5 л. Тел. 
050-210-25-80.
Запчасти

Дружковка. Продам 
ГАЗ 53 самосвал. Тракто-
ра МТЗ 80, ЮМЗ. Двига-
теля: на Т40, Т25, ЮМЗ, 
МТЗ. Есть 3/4 МТЗ, ЮМЗ. 
Тел. 095-648-94-77.

Мебель

Дружковка. Продам 
3х-створчатый ши-
фоньер б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 
095-751-89-64.
Дружковка. Продам 
сервант с зеркалами, 
стол полированный, 
ножная швейная ма-
шинка-тумба, пианино 
«Украина» черное, ковер 
натуральный 1,5*1,5. 
Тел. 095-399-18-12.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
в хор. руки стороже-
вую собаку, окрас чёр-
ный с белым галстуком, 
породистая, кушает 
всё, красивая. Тел. 
050-813-56-74.
Дружковка. Срочно 

продам щенков стафа, 
цена договорная. Тел. 
050-597-65-42.

Мир растений

Дружковка. Продаю 
комн. растения: столет-
ники, ден. деревья, моло-
чай, юкку, розу, кактусы, 
хавортию, драцену, ме-
лиссу, декабриста. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продается 
холодильник “Днепр“ в 
отличном состоянии, вы-
сота 1,6 м, цена 2000 грн. 
Тел. 066-146-31-34.
Дружковка. Продает-

ся холодильник “Норд“, 
цвет серый, двухкамер-
ный, в отличном состо-
янии - 2500 грн. Тел. 
095-619-20-60.
Дружковка. Про-

дам хороший компью-
тер, 2500 грн. Тел. 
095-151-08-00.
Константиновка. 
Продам холодильник 
б/у и морозилку б/у в 
хорошем состоянии. 
Возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам 
новые чугунные семи-
секционные батареи- 2 
шт, регистр Ф-100 р-р 
1300 мм-1 шт, газовый 
котел КСТ-16-1шт, новый 
полированный сервант-1 
шт, раздвижной стол, 
кирпич белый б/у. Тел. 
099-742-93-61.

Дружковка. Продам 
окно пластиковое, боль-
шое, 2,05*1,40 в хоро-
шем состоянии. Балкон 
металлопластиковый 
3*1,5, состоит из 5ти 
рам со стеклом. Тел. 
095-577-90-56.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ, ГАЗОБЛОК. 
Тел. 050-690-21-51.

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

Продам лист метал-
лический 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, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шести-
гранник, электроды. 
Порезка. Доставка. 
Тел. 050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из 
профнастила, водо-
стоки, металлоче-
репицу, битумную 
черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56.

Продам трубу водо-
газопроводную диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 
050-690-21-51.

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
шуба муж. черная иск. 
мех - 52 р, дубленка муж. 
коричн, молод, на овчи-
не 50-52, пальто жен. 
драповое с чернобуркой 
новое 52 р, пальто жен. 
драповое с норковым во-
ротником и манжетами. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продают-
ся новые темно-синие х/б 
ватные мужские штаны 
советского производства. 
Для охоты, рыбалки, 
стройки, р 52, рост 3,4. 
Тел. 095-008-30-57.
Дружковка. Продают-

ся новые темно-синие х/б 
ватные мужские штаны 
советского производства. 
Для охоты, рыбалки, 
стройки, р 52, рост 3,4. 
Тел. 095-008-30-57.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продаётся 
инвалидная коляска для 
помещения и улицы, в 
хорошем состоянии. 
Цена 1800 грн. Тел. 
095-851-61-73.
Дружковка. Продам 

ёлку на сруб, на дрова. 
Тел. 095-833-43-85.
Дружковка. Продам 

аквариумы 150 л и 20 л, 
компрессора, фильтра 
наружные и внутренние. 
Тел. 050-662-28-85.
Дружковка. Продам 

ванну металлическую, 
диван раскладной, кро-
вати, микроволновая 
печь. Тел. 066-579-
12-04, 066-325-99-55.
Дружковка. Продам 
двери пластик. 2 шт, 
100*880, 2100*1200. 
Ролеты метал. окон. 
1,4*1,62 2 шт, 1,52*1,6 1 
шт. Тел. 050-612-95-91.
Дружковка. Продам 

зимние шины шипован-
ные с дисками R-13 - 2 
шт, чехол на машину 
Жигули, детский манеж, 
детская ванночка. Тел. 
099-404-56-26.
Дружковка. Продам 

инвалид. кресло, проти-
вопролежневый матрац, 
очки +3,5 новые. Тел. 
095-207-25-19.
Дружковка. Продам 
песцовый воротник с 
манжетами, состояние 
идеальное. Металли-
ческие урны. Венец 
бортовой к болгарско-
му погрузчику. Тел. 
050-819-20-08.
Дружковка. Продам 

тарелки, чашки, рамки 
100 гр, банки 3 л, бутыль 
20 л, струмок, соковар-
ка, электровафельница, 
селёдницы, салатницы, 
кастрюля алюминие-
вая 20 л, кастрюля из 
нержав. 30 л, ведро 
эмалир. с крышкой. Тел. 
096-711-54-76.
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Дружковка. Продам 
телевизор Самсунг и 
стиральную машинку 
полуавтомат, микровол-
новую печь, ковер 2*3. 
Тел. 095-176-84-59.
Дружковка. Продам 
чугунные и металли-
ческие радиаторы б/у, 
ванную чугун. 15 т, де-
ревянные межкомнатные 
двери со стеклом и без, 
кутки, окна, рамы. Тел. 
050-662-28-85.
Дружковка. Продам 

швейные машинки “По-
дольск“ ручные, ножные 
с электроприводом. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам 

шифоньер, стулья, тре-
льяж, ножная швейная 
машинка с тумбочкой, 
шкурки кролика, одея-
ло верблюжье, кресло 
компьютерное, тумбочка. 
Тел. 095-711-54-76.
Дружковка. Продаю 
деревянную прялку; 
тумбочку под телевизор; 
телевизор “Рейнфорд“; 
новый столовый сервиз, 
произв. СССР; резиновые 
сапоги 45 р; валенки 
черные, новые 45 р; алю-
миниевая кастрюля 20 л. 
Тел. 099-722-42-10.
Дружковка. Продаю 

лист коричневого пла-
стика 0,95*115; бана-
новые ящики; кожаный 
дипломат; кравчучку 
четырехколесную; крав-
чучку двухколесную. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Продаю 

новые спецовочные муж. 
костюмы х/б, новые ра-
бочие халаты х/б муж. и 
жен., спецовочные ват-
ные куртки, ватные брю-
ки. Тел. 099-722-42-10.
Дружковка. Продаю 

пуховые подушки 80*80 - 
3 шт, 70*70 - 3 ки 80*80 - 
3 шт, новые; новая кофта 
из ангоры на пуговицах, 
произв. Турция, 52 р. 
Тел. 099-722-42-10.
Дружковка. Про-

даю шерстяной ковер 
укр. рисунком со стены 
2,0*1,40; жакардовое 
покрывало 2,4*2,2 - 1 шт; 
плед шерст. в клетку 1,5 
сп; тазы алюминиевые, 
пластиковый 40 л; таз 
эмалированный б/у. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Продаю: 
матрац дет. в манеж 
115*70; пальто дет. 
зимнее на исскуств. 
меху р 30; дет. одеяло 
шерстяное зел. цвета; 
детск. покрывало си-
него цвета. Все в хо-
рошем состоянии. Тел. 
099-722-42-10.
Константиновка. Про-

дам буржуйку, велосипед 
взрос., бур рыбацкий, 
обогреватель маслян-
ный, возик под мусор, 
тачка, газ. баллон и 
печка, кухня “Золуш-
ка“, бочки, канистра, 
унитаз б/у, блок газ. 
24, стартер, генератор, 
коленвал, корзина и др. 
Тел. 050-608-22-97.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
гараж металличе -
ский, разборной. Тел. 
095-320-47-41.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю 
самодельный сварочный 
аппарат, диоды Д-200. 
Тел. 095-361-59-08.
Константиновка. 

Куплю пластмассовые 
трубы и желоба длинной 
от полметра для отвода 
воды с крыши. Куплю 
шлакоблок б/у (цельный, 
половинки, 1/4). Тел. 
050-971-81-39.

Транспорт

Дружковка. Куплю 
легковой прицеп. Тел. 
050-277-69-63.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. 
Дорого куплю видео-
магнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радио-
детали, радиолампы, 
бытовые и компьютер-
ные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-
09-72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю 
автомобильный дом-
крат, насос, металл и 
канистру на 5 л. Тел. 
095-483-70-05.
Дружковка. Куплю 
норковую шубу. Тел. 
095-680-59-01.

Дружковка. Куплю 
редукторы, мотор-ре-
дукторы, муфты зуб-
чатые, подшипники, 
электродвигатели, 
гидротолкатели, на-
сосы, станки сверли-
тельные, тысарные, 
фрезерные, инстру-
мент металорежущий, 
патроны токарные. 
Тел. 099-789-71-24.

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

Константиновка. Куплю 
шкуры кроля дорого и 
куплю шкуры нутрий и 
мех диких животных. 
Тел. 050-939-62-53.

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, 
бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки 
в тяжелом металле. 
Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, 
подстаканники, духо-
вые инструменты, фла-
ги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настен-
ные (периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни 
первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. 
займов внешпосыл-
торга, куклы СССР. 
Наклейки от жва-
чек, вкладыши и др. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и пла-
ты! Компьютерные 
платы! Любые акку-
муляторы. Олово и 
припой! Техническое 
серебро! Приеду сам. 
Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка.  Сда-
ется 1-комн. кв. без 
мебели, по ул. Смолен-
ская 6, недорого. Тел. 
095-391-06-41.
Дружковка. Сдается 

3-комн. кв, 2/5 в р-не 
маг. “Орбита“ на дли-
тельный срок. Продам. 
Тел. 050-967-61-89.
Дружковка. Сдается 

4-комн. кв, 1/4, ул. Эн-
гельса, на длит. срок. 
Состояние жилое, ча-
стично с мебелью. Те-
плосчётчик на доме. Тел. 
050-828-34-03.
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв, р-н 17 шко-
лы, со всеми удобства-
ми, после ремонта. Тел. 
066-457-22-34.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв, 1/5, р-н Мал. 
самолёта, с быттехникой. 
Бойлер, мебель, wi-fi, 
свет, вода, газ счётчики. 
Сдам семейной паре, 
аренда + ком. услуги. 
Тел. 099-985-34-38.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв, 5/5, без ме-
бели, р-н Мал. самолёта. 
Тел. 095-845-00-12.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв, 7/9, лифт 
работает, р-н библ. Л. 
Украинки, частично с 
мебелью и ремонтом. 
Тел. 066-501-08-74.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв. 2/4 за кварт-
плату. Район 6 школы 
с мебелью и бытовой 
техникой, возможно 
с послед. вык. Тел. 
095-399-18-12.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв. на длитель-
ный срок, 3/9, по ул. П. 
Коммуны, р-н ледовой 
арены. Мебель и быт-
техника. Без животных 
и маленьких детей. Тел. 
095-070-59-54.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв. с мебелью, 
1/9, 6 микро ул. Чапаева 
91. Тел. 050-666-67-80.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв. с мебелью, 
1/9, 6 микро ул. Чапаева 
91. Тел. 050-666-67-80.
Дружковка. Сдам 

2-комн. кв. с мебелью, 
1/9, 6 микро ул. Чапаева 
91. Тел. 050-666-67-80.
Дружковка. Сдам 

4-комн. кв, 9/9, по ул. П. 
Коммуны 56, р-н “Челен-
тано“. Состояние жилое. 
Тел. 099-722-32-35.
Дружковка. Сдам га-

раж в частном секторе, 
р-н 6 школы, свет, вода 
во дворе, 12 соток под 
огород, или продам. Тел. 
050-052-72-76.

Дружковка. Сдам га-
раж возле стоматологии. 
Тел. 095-320-47-41.

Дружковка. Сдаю 
2-комн. кв, с мебелью, 
быттехникой, авто-
номным отоплением, 
р-н 12 школы. Тел. 
095-796-87-97.

Дружковка. Срочно. 
Сдам 2-комн. кв., сви-
детелям Иеговы или 
порядочным людям на 
длительный срок. Тел. 
095-833-43-85.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

3-комн. кв, 7/9 на част-
ный дом. Квартира 9 
микро, м. Беларусь. Лифт 
работает, теплая, окна 
пластиковые, состояние 
хорошее. Тел. 095-132-
17-77, 095-864-91-08.

Дружковка. Меняю 
дом на Молоково, 40 м 
в хорошем состоянии, 
три вида отопления, 
на небольшую 1-комн. 
кв. или продам. Тел. 
066-941-75-17.

Потери и находки
Документы

Був втрачений війсь-
ковий квиток на ім‘я 
Мещалкіна Володимира 
Дмитровича, вважати 
недійсним.

Втрачена ID карт-
ка (паспорт Украї-
ни) №001954808 від 
08.06.2018 р. на ім‘я Ба-
біна Сергія Вікторовича 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 
многодітної сім‘ї на ім‘я 
Кузубова Діана Сергіївна 
вважати недійсним.

Втрачений диплом 
Костянтин івського 
медичного училища 
НК №35625557 від 
03.03.2009 р. на ім‘я 
Івасенко Володимира 
Павловича  вважати 
недійсним.

Дружковка. Давно 
утерян пакет докумен-
тов (трудовая книжка) 
на имя Васильева Кон-
стантина Вячеславови-
ча, прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
050-254-37-02.

Сообщения

Розшукується спад-
коємець Панишевої 
Алли Миколаївни 
26.02.1949 р.н, яка 
померла 12.04.2021, 
мешкала в с.Предте-
чино, Краматорського 
району - Алексєєнко 
Артем Володимирович 
13.01.1990 р.н спадко-
ва справа заведена. 
Звертатися до другої 
Костянтинівської дер-
жавної нотаріальної 
контори, Краматорсь-
кого району Донецької 
області за адресою: 
Донецька обл., місто 
Костянтинівка, вул.
Театральна, будинок 5. 
Тел.(06272) 4-02-31.

Ищу работу
Дружковка. Жен-

щина ищет работу по 
уходу за больными, по-
жилыми людьми. Тел. 
099-257-42-39.

Дружковка.  Ищу 
работу печника. Тел. 
099-187-02-67.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка.  Ищу 
мастера по ремонту 
швейной машинки. Тел. 
050-996-01-07.

Вся Украина

Дружковка. Требуются 
сотрудники для работы с 
марта по ноябрь. Жилье 
предоставляется. Тел. 
050-196-46-24.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви щодо визначення обсягу стратегічної еко-

логічної оцінки проєкту документу державного планування

Повна назва документу державного планування: 
Програма економічного і соціального розвитку Андріївської сільської ТГ Краматорського району Донецької 

області на 2022 рік та основні напрямки діяльності на 2022 і 2023 роки (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Андріївська сільська рада (ТГ) Краматорського району Донецької області

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі - Закон) громадське 

обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми розпочнеться з дня її 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Андріївської сільської територіальної громади, а саме: 19 січня 2022 
року та триватиме до 03 лютого 2022 року включно.

Відповідно до статті 12 Закону громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати 
в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування.

Ознайомитися з проєктом Програми та отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. Миру, буд. 
7 Б, с. Андріївка, Краматорський район, Донецька область, 83436 aбо за телефоном: +380502110741.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програ-
ми подаються до Андріївської сільської територіальної громади Краматорського району Донецької області.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Відповідальна особа: 
Коновалова Інна Валеріївна – 050-211-07-41 Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, ЖКГ 

та благоустрою Андріївської сільської ради
Контактні дані: 
тел. 050 211 07 41, e-mail:  gkhasr@ukr.net; 043042045@mail.gov.ua
Сільський голова                                                                                                               ОЛЕНА НІКІТІНА

Обласна газета "Прапор Індустрії"
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Пацієнт у лікарні завжди може дізнатися, 
що входить до його пакета безкоштовної 
медичної допомоги. А також зажадати 
список обов’язкових безкоштовних ліків. 

Ведучии�  постіи� ної� рубрики 
«Твіи�  юрист», що виходить 
у програмі «Ранок з Украї�-

ною» на каналі «Украї�на», юрист 
Костянтин Гамкрелідзе допомагає 
украї�нцям захистити свої� права у 
будь-яких місцях. Експерт дав по-
ради, як правильно користуватись 
медичною допомогою, щоб не пере-
плачувати під час лікування.

- Конституція Украї�ни гарантує 
право кожного на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне 
страхування. Є різноманітні безко-
штовні пакети медичної� допомоги. 
Відповідно до проблеми, пацієнт 
може дізнатися, що входить до и� ого 
пакета безкоштовної� медичної� до-
помоги. Крім того, пацієнту нада-
ються безкоштовні ліки, які заклад 
отримує через державні закупівлі. 
Інформацію про наявність таких 
ліків можна дізнатись на інфор-
маціи� ніи�  дошці чи на офіціи� ному 
саи� ті медустанови, - прокоменту-
вав юрист Костянтин Гамкрелідзе 
в ефірі каналу «Украї�на».

А ось платними в медичному за-
кладі можуть бути лише додаткові 
сервісні послуги, наприклад перебу-

вання в палаті підвищеного комфор-
ту або покращене харчування. На 
ці послуги мають бути встановлені 
офіціи� ні розцінки та оплачувати ї�х 
потрібно офіціи� но через касу меду-
станови.

Якщо у пацієнта вимагають гроші 
за безкоштовні послуги, він може:

- повідомити про це гарячу лінію 
НСЗУ за телефоном: 1677;

- звернутись на гарячу лінію МОЗ 
за номером: 0800-505-201.

- Запам’ятаєте три простих кроки: 
першии�  - дізнатися, що входить у 
ваш безкоштовнии�  пакет; другии�  - 
у разі стягнення коштів зверніться 
до НСЗУ чи МОЗ; третіи�  - зверну-
тися до правоохоронних органів, 
- розповів юрист у програмі «Ранок 
з Украї�ною».

Пластик шкідливий для здоров'я 
та екології: це канцероген, до того 
ж зберігання їжі в поліетилені 
не приносить користі. Як знизити 
споживання пластику – у статті.

Будь-якии�  поліетиленовии�  про-
дукт шкодить здоров'ю – при 
розпаді пластикових продук-

тів виділяються токсини, які згубно 
впливають на імунну та ендокринну 
системи людського організму. Не ка-
жучи вже про ту шкоду, яку пластик 
завдає екології�. Чим ще шкідливии�  
пластик і чи варто від нього відмо-
витись – розповіли у Центрі громад-
ського здоров'я МОЗ.

Чому пластик шкідливий 
для природи та людства

Саме побутовии�  пластик наи� -
більше забруднює довкілля. 
Тільки на "розчинення" одного 

поліетиленового пакету у природі 
и� де від 200 до 400 років. Пластикові 
пакети виготовляються з ресурсів, 
що не відновлюються, що сприяють 
глобальніи�  зміні клімату. Звичаи� но, 
це відбивається на екології� та нашо-
му здоров'ї�.

А ще мікропластик або токсичні 
компоненти розпаду пластику по-
трапляють в організм людини разом 
із водою та продуктами харчування. 
Вони негативно впливають на імунну 
та ендокринну системи людського 
організму.

Як пластик впливає 
на наш організм

Більшість сполук, що знаходяться 
у пластиці, шкідливі для здоров'я:

1. Так, під час виробництва 
поліетилену використовується сви-
нець. Цеи�  метал токсичнии� , и� ого 
накопичення в організмі сприяє ро-
звитку багатьох захворювань.

2. Також не корисне зберіган-
ня ї�жі в поліетилені. Продукти, що 

лежать у пакеті, швидше за почина-
ють псуватися, заведеться цвіль. А 
заморожування поліетилену з нього 
виділяються токсини.

3. Особливо небезпечно розі-
грівати напівфабрикати в упаков-
ці: під дією високої� температури із 
пластику виділяється формальдегід, 
токсичнии�  газ. До того ж, у складі 
фарб з етикеток на упаковці часто є 
токсини, які є згубними для людини.

4. Для з'єднання швів упакуван-
ня часто використовують хім-клеи� . 
Він також може згубно впливати на 
продукти, які потім вживає людина.

5. Збільшення кількості врод-
жених дефектів у хлопчиків, раннє 
статеве дозрівання у дівчаток, без-
пліддя, проблеми репродуктивного 
здоров'я у чоловіків, рак, ожиріння 
пов'язані з дією цих речовин – дале-
ко не повнии�  список проблем зі здо-
ров'ям, які викликає використання 
пластику.

Як менше використати 
пластик?

- Зрозуміло, що повністю відмо-
витися від пластику у глобальних 
масштабах не вии� де, але в побуті це 
завдання цілком здіи� сненне. Можна 
пакети, в які ми кладемо продукти в 
магазинах, замінити на еко сумку або 
спеціальні сумки.

- Зважувати багато продуктів, ті ж 
банани теж можна без завертання в 
пакет. Не беріть щоразу новии�  пакет, 
взагалі краще замінити пластикові 
пакети на паперові, вони екологіч-
ніші.

- Розвиваи� те свіи�  еко-кругозір: 
дізнаєтесь більше про біо-пакети для 
продуктів, користуи� теся еко-мішоч-
ками, відмовтеся від пластикових 
пакетів для сміття тощо.

Здоров'я

Лікар Комаровський 
розповів, що робити 
при переохолодженні

Блідість шкіри, почуття холоду — це 
переохолодження, важливо швидше піти у 
тепле місце. Які засоби допоможуть швидко 
зігрітися, а що робити категорично не можна, 
якщо ви замерзли? Доктор Комаровський 
у програмі «Ранок з Україною» на каналі 
«Україна» пояснив, з чого найкраще розпочати, 
якщо ви дуже замерзли.

В даному випадку не и� деться про ситуа-
ції�, коли ви всього лише озябли і змог-
ли вдома швидко зігрітися. Доктор 

Комаровськии�  розповів про самодопомогу 
в екстремальних випадках, коли ви справді 
замерзли.

— Симптоми загального переохолодження 
— це почуття холоду, блідість та сухість шкір-
них покривів. Дуже часто у людини помітні 
розлади мови та координації�, запаморочення, 
озноб, слабкість та сонливість, — пояснив 
Євген Комаровськии�  у програмі «Ранок з 
Украї�ною». — Коли ви при переохолоджен-
ні вимірюєте температуру тіла, вона часто 
нижча за 36 градусів.

Якщо ви помітили ці симптоми, то якнаи� -
швидше знаи� діть тепле місце. Звичаи� но, 
наи� краще, якщо ви відразу потрапите до-
дому. Тоді негаи� но переодягніться в сухии�  
і теплии�  одяг. У такому стані дуже важливо 
зігрітися, тому закутаи� те в пледи та ковдри. 
Чим більше шарів речеи�  на вас, тим краще.

— Відміннии�  спосіб — залізти під ковдру 

разом із близькою людиною, яка зігріває вас 
теплом власного тіла, — сказав доктор Ко-
маровськии�  в інтерв’ю для каналу «Украї�на».

Можна використовувати теплі компреси, 
що зігрівають. Але дуже важливо: саме теплі 
та в жодному разі не гарячі. Наи� краще, щоб 
це визначила інша людина, тому що при за-
мерзанні пальців знижується чутливість, і 
вам здаватиметься, що компрес негарячии� . 
Вам також потрібно випити щось тепле (не 
надто гаряче).

Але запам’ятаи� те, при переохолодженні 
категорично не можна:

- зігріватися біля джерел відкритого вогню,
- розтирати замерзлу шкіру,
- вживати алкоголь.
Як тільки ви зігрієтесь, обов’язково про-

консультуи� теся з лікарем.

Як позбутися пакетної 
залежності

Як не переплачувати за лікування, якщо захворів  
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Три пісні салати – коли хочеться легкості
В один із них потрібен огірок та груша. Другий – виключно овочевий з квасолею, а ще в один знадобиться тунець у власному соку і відварена картопля. Кількість 
інгредієнтів у салат зі смаком літа неконкретна. Всі овочі беріть на свій смак. Салат з грушею та авокадо заправляється натуральним йогуртом та негострою 
гірчицею. 

Салат з тунцем та горошком

Салат з грушою та огірком

Салат зі смаком літа

Інгредієнти:

Як приготувати:

Тунця трохи розім'яти виделкою. Цибулю, огірок та картоплю нарізати. Додати горошок.
Заправити олією, підсолити і добре перемішати.

Інгредієнти:

Як приготувати:

Зелений горошок розморозити та злити рідину.
Грушу, огірок та авокадо нарізати невеликими кубиками.
Змішати інгредієнти для соусу та заправити салат.

Інгредієнти:

Як приготувати:

Овочі нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно нарізати. З'єднати, додати сіль та 
перець.

З кукурудзи та квасолі злити рідину, додати до овочів.
Збризкати соком лимона та оливковою олією. Перемішати та дати настоятися 5-7 хвилин.
Додати нарізану зелень і ще раз перемішати.

• по 1 б. консервованого тунця, горошку
• 1 великий свіжий огірок
• 3-4 варені картоплі
• 1 невелика цибулина або пучок зеленої 

цибулі
• соняшникова олія
• сіль

• 1 великий огірок
• 1 велика несолодка груша
• 150 г замороженого зеленого горошку
• 1 авокадо

Для соусу
• 3 ст. л. йогурту
• 1 ч. л. негострої гірчиці
• 1 ст. л. лимонного соку
• сіль

• огірок
• помідор
• солодкий перець
• авокадо
• квасоля варена або консервована

• кукурудза консервована
• цибулина, краще червона
• зелень, сіль, перець
• оливкова олія та сік лимона
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Як розвантажитись після застілля – приготувати ці детокс-супи

Два чудові затишні супи на вечерю, якщо почали худнути після свят

Привести організм у форму після довгої зими допоможуть програми детоксикації. Один з найбільш щадних варіантів, який підійде будь кому і не викличе стресу 
в організмі, – це детокс на супах.

Для одного з них потрібно куряче філе, трохи дайкона та броколі.  Другий вариться на основі перловки та улюблених сушених грибів. 

Детокс-суп з імбиром та грибами

Інгредієнти:

Як приготувати:

У каструлі з невеликою кількістю олії тушкувати цибулю, моркву, імбир, часник, печериці.
Додати куркуму, гвоздику. Залити 1 л води та варити на невеликому вогні протягом 20-30 

хвилин.
Додати броколі та варити ще 5-7 хвилин.

Грибний суп із сушених грибів із перловкою Суп з грибами та куркою

Інгредієнти:

Як приготувати:

Гриби та перловку замочити на 1 годину. Поставити каструлю із водою на вогонь, довести 
до кипіння.

Закинути гриби та перловку, варити близько 30 хвилин на середньому вогні. Додати карто-
плю.

Дрібно порубати цибулю та моркву. Обсмажити на сковороді. Додати до супу і варити до 
готовності перловки.

Інгредієнти:

Як приготувати:

Приготувати бульйон із курки, потім процідити через дрібне сито. Курку нарізати на неве-
ликі шматочки.

Моркву, цибулю та дайкон нарізати дрібними кубиками. Гливи – довільно. На розігрітій ско-
вороді пасерувати овочі.

Броколі розібрати на дрібні суцвіття.
Овочі додати в киплячий бульйон. Потім – курку, броколі. Варити кілька хвилин.
В кінці додати спеції, сіль, лавровий лист та зелень.

• Імбир – 2 ст. л. імбиру 
(очищений, дрібно порубаний) 
• Часник – 1 год. (дрібно порубаного) 
• Цибулина (очищена, дрібно порізана) 
• Цибуля-порей – 1 стебло 
(порізане тонкими кружками) 
• Морква – 2-3 середні (порізані кружка-

ми) 
• Куркума - 2-3 ч. л.
• Дрібка гвоздики
• Брокколі – 150-200 г 
(поділеної на суцвіття) 
• Печериці – 100 г (порізаних вздовж) 
• Оливкова олія, сіль, перець

Детокс-суп з капусти та болгарського перцю

Інгредієнти:

Як приготувати:

Нарізати капусту, цибулю – дрібною соломкою, помідори – кубиками. Селеру нарізати 
кружальцями, перець – тонкими смужками.

Скласти овочі в каструлю і налити води або овочевий бульйон так, щоб каструля була 
заповнена на 3/4.

Довести до смаку сіллю та перцем. Готувати 30 хв.

• Білокачанна капуста – 1/2 качана
• Цибуля, помідори – по 6 шт.
• Стебло селери – 3 шт.

• Болгарський перець – 2 шт.
• Сіль та перець – за смаком
• Вода або овочевий бульйон

• Сушені гриби – 2 жмені
• Перловка – 4-5 ст. л.
• Картопля – 2 шт.
• Морква невелика, цибуля – по 1 шт.

• Вода – 1,5 л
• Рослинна олія – 1-2 ст. л.
• Сіль, перець – за смаком

Гливи (вешенки) – 100 г
Курка – 1 філе
Бульйон – 1 л

Дайкон, броколі – по 150 г
Морква, цибуля – по 1 шт.
Сіль, спеції, зелень, лавровий лист
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12 января 2022 года в 12:00 — 10 лунный день. Стрижка 
сегодня может негативно повлиять на Ваше самочувствие.

День недели - среда. Поможет наладить отношения с 
людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко 
стрижка в этот день недели становится предвестником 
неожиданного известия.

13 января 2022 года в 12:00 — 11 лунный день. Стрижка 
сегодня позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от 
негативнои�  энергетики обид. Окраска волос растительными 
красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, 
повысит самооценку и веру в собственные силы.

14 января 2022 года в 12:00 — 12 лунный день. Стрижка 
волос сегодня принесет материальное благополучие. Окраска 
натуральными красителями так же привлечет денежную 
энергию.

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посе-
щать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день 
биохимические процессы в организме замедленны, и после 
пятничнои�  стрижки волосы будут плохо расти.

15 января 2022 года в 12:00 — 13 лунный день. Стрижка 
волос в 13 лунныи�  день позволит улучшить Ваше здоровье, 
интуиция на высоте, она позволит решить финансовые 
вопросы в бизнесе.

День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от 
одиночества, недовольства собои� , повышает самооценку. 
Также считается, что она помогает снять часть проблем, 
возникших по вине окружающих.

16 января 2022 года в 12:00 — 14 лунный день. Стриж-
ка волос в 14 лунныи�  день может негативно сказаться на 
душевном спокои� ствии, привести к депрессии и даже страху.

День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот 
день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-храните-

лем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в 
организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно 
нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в 
полнои�  мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.

17 января 2022 года в 12:00 — 15 лунный день. Неприят-
ности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы 
именно стрижкой в этот день.

День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрес-
сии, неприятных воспоминании� . В этот день остригается 
весь негатив.

18 января 2022 года в 12:00 — 16 лунный день. Для 
сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться 
от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную 
и эндокринную систему.

День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить 
Вас от неожиданностеи� , защитить от неприятностеи�  и даже 
поможет получить помощь.

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР СІЧЕНЬ

05.01.2022 г.ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пуля. 5. Обжорство. 10. Щука. 15. Сердце. 18. Нектар. 19. Салон. 
20. Сцена. 21. Дуло. 22. Толстяк. 26. Стая. 27. Супруга. 28. Рубаш-
ка. 29. Сила. 31. Верзила. 32. Флот. 34. Пунктир. 36. Синенькие. 37. 
Острога. 41. Поле. 43. Схема. 44. Дробь. 45. Рига. 47. Тостер. 48. 
Икарус. 51. Смех. 52. Город. 53. Агата. 54. Соха. 56. Эльбрус. 58. 
Полуфинал. 62. Дракула. 66. Торт. 69. Юморист. 71. Коса. 73. Ко-
чегар. 74. Сопрано. 75. Пирс. 77. Вторник. 81. Дуля. 82. Вахта. 83. 
Оклад. 84. Десерт. 85. Аншлаг. 86. Роза. 87. Марафонец. 88. Стул. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Желуди. 2. Ядро. 3. Переулок. 4. Люстра. 6. Бант. 7. Орел. 8. Сорт. 
9. Воск. 11. Ураган. 12. Антиквар. 13. Вкус. 14. Начало. 16. Флюгер. 
17. Шелуха. 23. Океан. 24. Сазан. 25. Ярлык. 29. Скрип. 30. Акушер. 
32. Фигура. 33. Точка. 35. Техосмотр. 38. Табуретка. 39. Награда. 40. 
Адмирал. 42. Отчим. 46. Горох. 49. Эхолот. 50. Оселок. 51. Салат. 55. 
Афиша. 57. Барометр. 59. Лимит. 60. Фурор. 61. Носки. 63. Карнавал. 
64. Краюха. 65. Стойло. 67. Офицер. 68. Сервиз. 70. Кредит. 72. Сул-
тан. 76. След. 77. Ваза. 78. Охра. 79. Небо. 80. Кофе. 81. Душа.

ПОГОДА • СІЧЕНЬ

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ
17 січня – 23 січня

3. Ограничитель собачьей свободы. 5. Автор сценария. 10. 
Медицинская затяжка. 15. Рижская копченая килька. 18. По-
ловина диаметра. 19. Французский хлеб. 20. Водный ключ. 21. 
Электрический гладильщик. 22. Напарница актера. 26. Компью-
терный грызун.27. Предшественник мобилки. 28. Пассажир, 
передвигающийся "11" маршрутом. 29. Родственниксамых 
честный правил. 31. Газ, бензин, керосин. 32. Деньгохранили-
ще. 34. Место стоянки автомобилей.36. Спец по птичкам. 37. 
Утренняя гимнастика. 41. Парламент Украины. 43. Морская 
ярость.44. Список имущества. 45. Бывшая Персия. 47. Наемный 
убийца. 48. Бычок, но не теленок. 51. Звук удара в дверь. 52. Он 
и в Сахаре, и в сахарнице. 53. Арбузная плантация. 54. Форма 
лица и форма яйца. 56. Обращение к Богу. 58. Экономный 
скряга. 62. Трава с огоньком. 66. Запрет на дереве. 69. Рыжий 
лентяй, не желающий копать картошку. 71. Древесный символ 
подлога. 73. Средство связи. 74. Рыжий квартирант. 75. Корм 
для лошади. 77. Край города. 81. Спортивный мордобой. 82. 
Ассорти металлов. 83. Тара для маринованных огурцов. 84. 
Ископаемая смола. 85. Рыцарский поединок. 86. Шотландские 
брюки. 87. Водоплавающий тандем. 88. Японский деликатес.

По горизонталі:
1. Вялое безразличие. 2. Обязательство красное платежом. 3. 

Птица табака. 4. Триумф. 6. Денежное выражение стоимости. 
7. Ледяная мозоль. 8. Хороши к пиву. 9. Спичечный элемент. 
11. Горячий источник. 12. Роман в тех частях. 13. Библейский 
садовник. 14. Глиняный молочник. 16. Часть сбруи для упора 
ног. 17. Злаковый кофе. 23. Цирковой потешник. 24. Бисквит-
ный рулон. 25. Пистолет. 29. Портовый грузчик. 30. Турецкая 
кривая сабля. 32. Судно-бурлак. 33. Гнездышко для гусеницы. 
35. IQ. 38. Расплата по частям. 39. Новый Свет. 40. Русское 
гадание. 42. Слово собачьего языка. 46. Морская хищница. 49. 
Музыкальное созвучие. 50. Подземный этаж. 51. "Бензин" для 
машины Винтика и Шпунтика. 55. Собака-космонавт. 57. Диалог 
журналиста. 59. Заключенный замка Иф. 60. Дитя-непоседа. 61. 
Глава факультета. 63. Штрафной удар. 64. Единица теплоты. 
65. Заболоченная пойма реки. 67. Снежный обвал. 68. Южный 
сочный плод. 70. Хохлатый попугай. 72. Завтрак на траве. 76. 
Количество проработанных лет. 77. Самка барана. 78. Порез 
по сути. 79. Деревенская хата. 80. Четверка музыкальных 
шведов. 81. Ненастье в стакане воды.

По вертикалі:

ОВЕН. Планируйте только те дела, которые вам по силам, чтобы 
не испытывать разочарований, если вы что-то не успеете сде-
лать. Не болтайте лишнего и помните, что краткость - сестра 

таланта. Не держите зла и будьте великодушны. Выходные желательно 
провести в узком семейном кругу. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ. Не давайте воли собственной мнительности, иначе ни-
чего продуктивного вам сделать не удастся. Вы будете слишком 
критично настроены к себе и к окружающим. Если вы склонны к 

рискованным действиям, можете заранее приготовиться к поражению. 
Вас может взбодрить новая и очень интересная идея и все задуманное 
осуществится благодаря помощи друзей и близких. Выходные могут 
оказаться интересными, но довольно утомительными днями. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш решительный настрой и боевой характер позво-
лят преодолеть многие препятствия. Впрочем, вам не придется 
бороться за свое счастье, оно само постучит в вашу дверь. Вас 

ждет приятное путешествие, интересное общение и яркие мгновения. 
Вы ощутите энергию и радость жизни. И отлично проведете выходные.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РАК. Вам могут понадобиться такие качества, как спокойствие, 
тактичность и выдержка. Ваш авторитет среди коллег возрастет. 
Нежелательна легкомысленность в общении. Постарайтесь 
также ничего без излишней необходимости не обещать. Лучше 

займитесь налаживанием новых связей и контактов. Действуйте сами, 
на свой страх и риск. Искать чужого совета следует лишь в исключи-
тельных ситуациях. Избегайте резких жизненных перемен и слишком 
дорогих покупок. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

ЛЕВ. Не следует спешить с выводами и, тем более, с решениями, 
сколь бы ясной вам ни казалась ситуация. Наверняка найдется 
неучтенный нюанс, который раскрасит всю картину совсем 

иначе. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, она подскажет верную 
идею, но не торопитесь воплощать ее в жизнь. Неделя будет удачна для 
новых знакомств и налаживания деловых отношений. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА. Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть, 
забудьте про стереотипы, попробуйте быть естественнее и 
проще. Начатые дела удадутся, не пропустите этот момент, осо-

бый успех принесут усилия в работе с информацией. Вы можете быть 
излишне вспыльчивы и раздражительны из-за того, что все идет не 
так, как вам бы хотелось. Непредсказуемым и весьма эмоциональным 
будет общение с близкими людьми в выходными. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ. Хорошо бы ясно видеть цель, к которой вы стремитесь. 
Метания и сомнения помешают вам достичь ее. Вы в состоянии 
решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы 

не создавать излишних проблем другим - сразу станет легче жить. В 
выходные ваша энергия бьет ключом, причем во всех направлениях. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН. Жизнь, похоже, становится гармоничнее и спо-
койнее. Стоит ловить момент и радоваться бытию. Трудности 
тоже могут появиться на пути, но не надо их бояться. Будьте 

настойчивы - это ключ к успеху. Успешной будет борьба с вредными 
привычками: вы не только справитесь с ними, но и поможете другим 
людям. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ. Призовите на помощь работоспособность, добросо-
вестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. 
Вероятны незначительные конфликты в семье, но, если вы не 

страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки и исправив 
их, вы только выиграете и станете ближе.. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ. Начало недели может оказаться весьма напряжен-
ным. Желательно не принимать важных решений ни в личной 
жизни, ни в профессиональной сфере. Постарайтесь избегать 

конфликтов и споров в семье. Но затем наступаетблагоприятное для 
творческих планов и замыслов время, но без своевременной реализации 
они обернутся пшиком. Не исключены дальние поездки, путешествия, 
встречи с интересными людьми. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ. Не отказывайтесь от помощи друзей, но не стоит 
и форсировать события. Желательно не подвергать себя не-
оправданному риску, решив преодолеть слишком большую 

высоту. Вам очень многим придется пожертвовать, а потери могут быть 
невосполнимыми. В выходные вам понадобятся прямота и искренность, 
не стоит молчать и скрывать то, что вас волнует. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ. Вы можете слишком увлечься построением стратегиче-
ских планов, лучше заняться решением насущных проблем. Не 
лучшее время, чтобы выяснять отношения с близкими. Неделя 

будет полна событий и встреч, убедитесь, что вас понимают правиль-
но. Не позволяйте беспочвенным тревогам и сомнениям беспокоить 
вас, прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их источник. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день - вторник. 

°C: ніч   -11°,
       день   -6°. 
Довгота дня: 8 ч 39 мин
Схід - 7:18
Захід - 15:57

°C: ночь   -13°,
       день   -9°. 
Довгота дня: 8 ч 41 мин
Схід - 7:17
Захід - 15:58

°C: ночь   -7°,
       день   +1°. 
Довгота дня: 8 ч 43 мин
Схід - 7:16
Захід - 15:59

°C: ночь    -2°,
       день    +1°. 
Довгота дня:8 ч 45 мин
Схід - 7:16
Захід - 16:01

°C: ночь   -7°, 
       день  -2°. 
Довгота дня: 8 ч 47 мин
Схід - 7:15
Захід - 16:02

°C: ночь  -1°,
       день  +1°.
Довгота дня: 8 ч 49 мин
Схід - 7:14
Захід - 16:04

°C: ночь -8°, 
       день +0°.
Довгота дня: 8 ч 51 мин
Схід - 7:13
Захід - 16:05

Среда 
12 січня

Четверг
13 січня

П'ятниця
14 січня

Субота
15 січня

Неділя
16 січня

Понеділок
17 січня

Вівторок
18 січня
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