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И Н И Ц И А Т И В А 

С 1 ДЕКАБРЯ ПОВЫШАЮТСЯ РАЗМЕРЫ СОЦВЫПЛАТ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ПОЧУВСТВУЮТ ТРИ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

ЧТО ДЕЛАТЬ С «ВОВИНОЙ ТЫСЯЧЕЙ»?

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

«ОБНОВКИ» ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ НА 40 МИЛЛИОНОВ

Нардеп Гнатенко проигнорировал 
голосование за программу 
«Питьевая вода Украины»

Як працює Програма розвитку 
фізкультури і спорту

Согласно Закону о 
госбюджете, с 1 
декабря в Украи-

не повышаются размеры 
социальных выплат. Так 
прожиточныи�  минимум 
для ребенка до шести лет 
увеличится на 85 грн и со-
ставит 2 100 грн, до 18 лет 
– на 108 грн и достигнет 
2 618 грн.

Повысятся и размеры 
госпомощи, выплачивае-
мои�  опекунам детеи� -си-
рот, так как они зависят от 
прожиточных минимумов. 
Так на малыша до шести 
лет максимальныи�  размер 
такого пособия увеличит-

ся на 217 грн и составит 5 
250 грн, до 18 лет – на 270 
грн, до 6 545 грн.

Если ребенок-сирота 
продолжает после 18 лет 
учиться в вузе на стацио-
наре, то ему также выпла-
чивается госпомощь до 23 
лет. Ее размер с 1 декабря 
– 6 202 грн.

В том случае, когда ребе-
нок под опекои�  является 
инвалидом, с 1 декабря 
государство заплатит на 
него 6 724 грн (до 6 лет) и 
8 333 грн (до 18 лет).

Минимальныи�  размер 
декретных выплат для 
безработных женщин с 

1 декабря увеличится на 
112 грн и достигнет 2 749 
грн.

На 80 грн повысится 
прожиточныи�  минимум 

для нетрудоспособных – 
минимальная пенсия. С 1 
декабря ее размер соста-
вит 1 934 грн.

В декабре повышаются 
размеры социальных 
стандартов. Это каса-

ется и увеличения размера 
прожиточного минимума для 
нетрудоспособных. В связи 
с этим пенсии пересчитают 
многим украинцам. На не-
сколько гривень повысятся 
надбавки к пенсии, которые 
определяются на базе про-
житочного минимума, в том 

числе надбавка за сверхнор-
мативныи�  стаж. 

Но есть три категории 
украинцев, которые по-
чувствуют существенное 
повышение пенсионных 
выплат. Это украинцы, по-
лучающие минимальную 
пенсию, в декабре размер 
их пенсии вырастет на 80 
грн и станет 1 934 грн. 

Вторая категория – пен-

сионеры старше 65 лет, у 
которых страховои�  стаж 
более 30 лет (женщины) 
и более 35 лет (мужчины). 
С 1 декабря минимальная 
пенсионная выплата для 
них вырастет с 2 400 грн 
до 2 600 грн в результате 
повышения минимальнои�  
заработнои�  платы.

И третья категория пен-
сионеров Украины полу-

чит большую надбавку к 
пенсии – 800 грн. Это те, 
кто получает максималь-
ную пенсию в размере 
10 минимальных прожи-
точных минимумов для 
нетрудоспособных. С дека-
бря им начнут платить по 
19 340 грн. Но в Украине 
такую пенсию получают 
примерно 2% от общего 
количества пенсионеров.

Как украинцы смогут 
воспользоваться 
«тысячеи�  прези-

дента» там, где нет кино-
театров и финтес-центров, 
рассказал Премьер-ми-
нистр Денис Шмыгаль.

По его словам, эта про-
грамма рассчитана в пер-
вую очередь на поддержку 
наиболее пострадавших от 

карантина отраслеи�  ма-
лого и среднего бизнеса. 
В частности, индустрии 
кино, театров, музеев, 
спортивных центров, а 
также авиа и железнодо-
рожных перевозок.

Программа продлится с 
19 декабря этого года по 18 
декабря следующего года. 

Премьер объяснил, что 

вакцинированные двумя 
дозами смогут сформиро-
вать в «Дії�» виртуальную 
карточку для оплаты ус-
луг по названным выше 
направлениям.

На вопрос «как бабушка 
в селе воспользуется этои�  
карточкои� , ведь там нет 
кинотеатров и фитнес-цен-
тров?», Шмыгаль ответил, 

что для поддержки пенсио-
неров есть другие програм-
мы.

И рассказал о дополни-
тельных выплатах украин-
цам, которым за 80 и от 75 
до 80 лет. А также добавил, 
что в будущем году такие 
добавки получат украин-
цы, которым за 70 лет, поз-
же – за 65 и за 60.

Новая техника для 
к р а м а т о р с к и х 
к о м м у н а л ь н ы х 

предприятии�  «ДРУАС» и 
«Краматорскии�  водоканал» 
закуплена за средства го-
родского бюджета.

КП «ДРУАС» теперь име-
ет пять новых тракторов 
«Бєларус-320.4» и прицепы 
дня них. Они оборудованы 
щетками и гидроповорот-
ным отвалом для снега. 
Прицепы будут использо-
ваться для перевозки лист-
вы, травы, веток, древесины 
и прочего. Также приобре-
тено четыре разбрасывате-

ля дорожных смесеи�  РДС-3.
До конца ноября доста-

вят еще три вида техники: 
дорожные комбинирован-
ные машины двух видов с 
пескоразбрасывательным, 
поливомоечным оборудо-
ванием и снегоочиститель-
ным отвалом и самосвал 
со снегоочистительным 
отвалом.

Всего город закупил 20 
единиц техники, уже полу-
чено 14, еще 6 прибудут в 
течение двух недель. Новые 
машины будут использо-
ваться для уборки снега, 
посыпания дорог во время 

гололеда и вывоза листвы. 
Для КПП «Краматорскии�  

водоканал» приобретены 
МАЗ 5340С2, кран-мани-
пулятор, гусеничныи�  ми-

ни-экскаватор и прицеп для 
перевозки спецтехники, ко-
торые будут применяться 
для ремонта водопрово-
дных сетеи� .

В Краматорскую гор-
больницу завезли 
новое эндоско-

пическое оборудование 
экспертного класса сто-
имостью более 40 млн 
гривень.

Как сообщает Espreso.
TV, медицинские приборы 

оснащены современным 
программным обеспече-
нием и новеи� шими про-
цессорами, что позволит 
проводить сложные опе-
рации.

Врач-эндоскопист Артем 
Надворныи�  рассказал, что 
на новом оборудовании 

передача видео и изо-
бражении�  намного каче-
ственнее и лучше, можно 
будет более детально вы-
полнять исследования. 
Встроена также функция 
двои� ного фокуса, что по-
зволяет более прицельно 
рассмотреть ту или иную 

патологию.
Эндоскопическая стои� -

ка имеет дополнительные 
ультратонкие видеога-
строскопы и микроскопи-
ческии�  инструментарии� , с 
помощью чего специали-
сты будут выявлять онко-
логию на ранних стадиях.

В четверг, 18 ноября, депутаты Верховнои�  Рады 
утвердили правительственную социальную про-
грамму «Питьевая вода Украины» на период с 

2022 по 2026 год. Документ был разработан Министер-
ством развития громад и территории� . Авторы убеждены, 
что принятие целевои�  программы «позволит обеспечить 
устои� чивое развитие и реконструкцию систем центра-
лизованного водоснабжения и централизованного во-
доотвода населенных пунктов Украины и обеспечить 
население Украины качественнои�  питьевои�  водои�  в 
достаточном количестве».

Финансироваться программа будет из госбюджета 
Украины, а также местными бюджетами. В частности, 
в следующем году на реализацию программы планиру-
ется потратить 5,22 млрд гривень, в 2023 г. – 5,5 млрд 
гривень, в 2024 г. – 5,72 млрд гривень, а за 2025-2026 
годы – 12,1 млрд гривень. 

За эти средства планируется построить новые водо-
заборные сооружения, станции очистки воды, водо-
проводные сети, лаборатории по контролю качества 
питьевои�  воды.

В первом чтении документ № 5723 был поддержан 
328 нардепами, и на саи� те парламента можно увидеть 
результаты поименного голосования. 

Народныи�  депутат от 49 округа Донецкои�  области Ва-
лерии�  Гнатенко, несмотря на многочисленные проблемы 
с водоснабжением в регионе, и обещания бороться за 
улучшение качества водоснабжения, за проект не голосо-
вал, хотя в этот момент присутствовал в сессионном зале.

Начальник Управління сім’ї�, молоді та спорту 
Віталіи�  Щербинка доповів про виконання заходів 
міської� цільової� Програми розвитку фізичної� 

культури і спорту у місті Покровську на 2017-2021 роки.
За и� ого словами, зараз у Покровськіи�  громаді активно 

розвиваються 49 видів спорту, які охоплюють 13 тисяч 
мешканців. 

– Для занять фізичною культурою та спортом у місті 
облаштовано 49 спортивних маи� данчиків, з яких 3-муль-
тифункціональні, 8 із штучним покриттям, 4 футбольних 
поля, 2 тенісних корта. Цього року в Покровську відкрито 
спортивні локації� у рамках реалізації� соціального проєкту 
«Активні парки – локації� здорової� Украї�ни», – зазначив 
Віталіи�  Щербинка. 

За 5 років спортсмени Покровська неодноразово ста-
вали призерами та переможцями Всеукраї�нських і між-
народних змагань, в яких загалом взяли участь близько 
7200 жителів громади. Наші спортсмени вибороли 630 
золотих, 675 срібних та 874 бронзових медалеи� . 

З березня спортсменам і тренерам Покровська та приєд-
наних територіи�  з олімпіи� ських та неолімпіи� ських видів 
спорту за рахунок коштів міського бюджету передбачені 
одноразові грошові винагороди. Лише у вересні поточ-
ного року за заи� няті призові місця спортсмени громади 
отримали загалом 213 тисяч гривень. 

Заохочують спортсменів до досягнення високих спор-
тивних результаті і стипендії� міського голови. З початку 
поточного року щомісячно грошові виплати у розмірі 
600, 700 та 900 грн. отримують 45 осіб.

Під час засідання виконкому секретар Покровської� 
міської� ради Наталія Іваньо поцікавилась, чим відріз-
няється Програма, яку вже реалізовано, від Стратегії� 
розвитку спорту, прии� нятої� напередодні на черговому 
сесіи� ному засіданні. 

– У новому документі ми врахували стан матеріаль-
но-технічної� бази приєднаних територіи� . У більшості 
сіл нашої� громади маи� же не облаштовані спортивні зали 
та вуличні маи� данчики. До того ж, Стратегія передбачає 
будівництво нових спортивних об`єктів. Впевнении� , це 
дасть ресурс для додаткового залучення мешканців 
усієї� громади до занять фізичною культурою і спортом, 
– відповів начальник Управління сім’ї�, молоді та спорту 
міської� ради Віталіи�  Щербинка.

К Р А М А Т О Р С К 
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Пусть будет щедрой ваша нива!

Ежегодно День работников сельского хозяйства 
отмечают в третье воскресенье ноября. Нака-
нуне этой даты в Ильиновской громаде прошло 
торжественное поздравление представителей 
агропромышленного комплекса.

В актовом зале сельского совета, с соблюдени-
ем всех санитарных норм, глава Ильиновскои�  
териториальнои�  громады Владимир Маринич 

вместе с заместителем главы Краматорскои�  раи� оннои�  
государственнои�  администрации Викториеи�  Набоковои�  
наградили лучших работников сельскохозяи� ственнои�  
отрасли. Почетные грамоты и ценные подарки от До-
нецкои�  областнои�  государственнои�  адмнистрации по-
лучили овощевод 3 разряда ООО «Перспектива» Елена 
Беседина и водитель СООО «Злагода» Петр Сидорчук.

За многолетнии�  добросовестныи�  труд, профессио-
нализм и высокие показатели производительности 
Владимир Маринич вручил денежные сертификаты и 
грамоты от Ильиновского сельского совета главному 
агроному СООО «Импульс» Сергею Вищунову и трак-
тористу СООО «Агросоюз» Евгению Степанову, трак-
тористам СООО «Злагода» Александру Чаи� ке, Сергею 
Плохотникову, водителю СООО «Злагода» Петру Сидор-
чуку и овощеводу ООО «Перспектива» Наталье Литвин. 
А также экипажам ЧП САФ «Елизавета» (комбаи� нерам 
Игорю Ивлеву и Валентину Авраменко), экипажу СООО 
«Злагода» в составе комбаи� нера Дмитрия Евдокимова, 
тракториста Станислава Моженко, водителя Владимира 
Костыри за победу в номинации «Уборочные экипажи».

 За высокие показатели урожаи� ности в номинации 
«Сельскохозяи� ственные предприятия разных форм 
собственности» были отмечены предприятия «Зла-
года» (директор Поляцковои�  Анатолии�  Николаевич), 
«Импульс» (директор Гарбуз Андреи�  Николаевич), 
«Елизавета» (директор Кюрджиев Сосо Поликарпович).

– Я хочу поблагодарить всех работников сельскохо-
зяи� ственнои�  отрасли за многолетнии�  труд и высокии�  
профессионализм, – поздравил собравшихся Владимир 
Маринич. – Убежден, что именно вы являетесь основои�  
развития нашеи�  громады, вы заботитесь не только о 
своих землях, но и делаете все возможное, чтобы сохра-
нить наши села для будущих поколении� . С праздником 
вас, уважаемые аграрии! Пусть не знают усталости ваши 
натруженные руки, пусть щедрои�  будет ваша жизнен-
ная нива, а труды ваши и дальше обогащают Украину 
и прославляют Ильиновскую громаду!

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ ПОДОРОЖАЕТ ДО 10 ГРИВЕНЬ

НАЗВАН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

НАЧАТ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛИЦЕ ПРОМЫШЛЕННАЯ

Общественные слуша-
ния в Константиновке 
по вопросу повышения 
стоимости проезда в 
транспорте состоя-
лись 19 ноября в 16:00 в 
здании Дворца культуры 
и досуга. Температура в 
помещении была та-
кой же, как и на улице, 
что доставляло дис-
комфорт. Атмосферу 
«подогревал» высокий 
градус накала страстей, 
особенно в самом начале 
мероприятия.

А началось оно со 
скандала. Все же-
лающие присут-

ствовать на общественных 
слушаниях должны были 
сначала прои� ти процедуру 
регистрации. Всего зареги-
стрировались 42 человека, 
из которых три – предста-
вители СМИ. 

Последним отвели роль 
молчаливых свидетелеи� , то 
есть лишили права голоса и 
возможности участвовать в 
обсуждении. Это возмутило 
журналиста Владимира Бе-
резина, которыи�  высказав 
свое несогласие и негодо-
вание, сразу покинул слуша-
ния. Это был не единствен-
ныи�  человек, которыи�  не 
дождался итогового голо-
сования. Но об этом – ниже.

После утверждения ре-
гламента, первым высту-

пающим стал начальник 
Управления коммунально-
го хозяи� ства Олег Шуи� скии� . 
Его неуверенныи�  и местами 
невнятныи�  доклад вызвал 
вопросы у горожан. «Как 
считают количество пе-
ревезенных льготников и 
пассажиров вообще, если в 
маршрутках не выдают би-
летов?» – поинтересовалась 
горожанка Инна Нагаи� чук. 
Ответить на этот вопрос са-
мостоятельно Олег Шуи� скии�  
не смог, поэтому пришлось 
прибегнуть к помощи пере-
возчиков. 

Далее общественные слу-
шания иногда напоминали 
балаган, так как организа-
торам не всегда удавалось 
сдержать возмущение при-
сутствующих.

Четкую позицию перевоз-
чиков озвучила Анастасия 

Роженко. Среди названных 
аргументов для пересмо-
тра деи� ствующего тарифа, 
которыи�  был установлен 3 
года назад, – повышение за-
работнои�  платы, стоимости 
страхования и услуг техоб-
служивания, рост цены на 
топливо и горюче-смазоч-
ные материалы.

– Поэтому мы предлагаем 
повысить тариф, согласно 
предоставленным расчетам, 
до 10 грн, – резюмировала 
Анастасия Роженко.

Перевозчиков поддержал 
Александр Визиров, глава 
общественнои�  организации 
«Гаи� дамацькии�  простір». 

– Повышение стоимости 
проезда – это суровая ре-
альность и без этого нику-
да. Поэтому я «за» разумное 
поднятие тарифа, – отметил 
выступающии� . После это-

го восемь человек из этои�  
организации покинули об-
щественные слушания, не 
дождавшись голосования.

Следующим выступаю-
щим стал член местного об-
щественного совета Виктор 
Токаи� , которыи�  отметил, что 
он за «разумныи�  баланс», и 8 
грн – это адекватныи�  тариф 
для проезда, но никак не 10 
грн. Завершить выступле-
ние до конца ему не предо-
ставили возможность.

В финале было самое 
интересное – голосование. 
Из имеющих право голоса, 
8 покинули слушания до-
срочно. Остальные прого-
лосовали следующим обра-
зом: 19 присутствовавших 
(это, в большинстве свое�м 
перевозчики и работники 
исполкома горсовета) про-
голосовали «за» повышение 
проезда до 10 грн, против – 
6 человек, воздержались – 5 
человек.

В результате обществен-
ных слушании�  принято 
решение: установить стои-
мость проезда в городских 
автобусах общего пользова-
ния по всем маршрутам – 10 
грн, дачи – Урожаи� , «Строи-
тель», «Росинка» – 10 грн, с. 
Белокузьминовка – 58 грн, с. 
Иванополье – 10 грн.

Это решение вступает в 
силу с момента его публи-
кации в печатных средствах 
массовои�  информации.

Девятнадцатого но-
ября состоялось за-
седание конкурснои�  

комиссии по рассмотрению 
заявлении�  на должность на-
чальника Управления обра-
зования в Константиновке. 
Как прокомментировал 
журналистам «ЗИ» секре-
тарь городского совета Де-
нис Коржиков, в конкурсе 
участвовал один претендент 
– Лариса Минаева, которая 
последние несколько меся-
цев исполняет обязанности 
руководителя Управления 
образования.

– По результатам конкурса 
Лариса Николаевна набрала 
23 балла из 25 возможных. 
Члены комиссии рекомен-

довали ее кандидатуру к 
назначению на должность 
начальника управления 
образования. После того, 
как городскои�  голова под-
пишет соответствующее 
распоряжение, она офици-
ально сможет приступить к 
своим обязанностям в новои�  
должности, – отметил Денис 
Коржиков.

В сфере образования Ла-
риса Минаева работает с 
1987 года. Свои�  трудовои�  
путь она начинала с долж-
ности учителя математики 
и физики в ОШ №2. Потом 
продолжила свою деятель-

ность в ОШ №27 – также 
учителем математики. 
Вскоре была назначена за-
местителем директора по 
учебно-воспитательнои�  
работе в этом же учебном 
учреждении. 

В управлении образова-
ния Лариса Минаева рабо-
тает с 2009 года на должно-
сти главного специалиста. В 
2014 году была назначена 
заместителем начальника 
Управления образования. С 
сентября этого года являет-
ся временно исполняющеи�  
обязанности руководителя 
Управления образования.

Капитальное восста-
новление дорожного 
полотна пройдет в две 
очереди, а сумма проек-
та составит около 50 
миллионов гривень.

Попытки капитально 
отремонтировать 
дорогу по ул. Про-

мышленнои�  были пред-
приняты еще в 2017 году. 
Однако за все эти годы уда-
лось ее восстановить лишь 
частично. Чтобы завершить 
многолетнии�  проект из 
областного бюджета было 

выделено более 60 млн 
грн. Заказчиком выступил 
Департамент развития ба-
зовых отраслеи�  промыш-
ленности Донецкои�  облго-
садминистрации.

В ходе проведения аукци-
она от участников торгов 
было выдвинуто несколько 
жалоб, поэтому Восточныи�  
офис Госаудитслужбы про-
вел мониторинг закупки. 
Из-за этого начало реали-
зации проекта и, соответ-
ственно, ремонтных работ 
сдвинулось. После всех 
проверок, победителем 

многомиллионного тенде-
ра признали ООО «Первая 
Украинская Дорожно-Стро-
ительная Компания».

Сеи� час по ул. Промыш-
ленная начаты ремонтные 
работы: разрушенныи�  слои�  
асфальта снимают и вы-
возят при помощи техники. 
На период ремонта дорогу 
для движения зарывать не 
будут. Вот только странно, 
что никаких предупрежда-
ющих дорожных знаков о 
проведении ремонта, не 
установлено. Поэтому во-
дителям стоит быть вни-

мательными, особенно в 
темное время суток.

Согласно тендернои�  до-
кументации, ремонт будет 
происходить в две очереди. 
Это подтвердили и работа-
ющие на объекте ремонт-
ники. В этом году предпо-
лагается, что на участке, 
очищенном от остатков 
асфальтобетонного покры-
тия, сделают основание из 
щебеночно-песчанои�  сме-
си автогреи� дером толщи-
нои�  слоя 15 см и положат 
один слои�  асфальта. Также 
частично восстановят тро-

туар.
Вторая очередь предус-

матривает восстановление 
оставшеи� ся части дороги с 

обустрои� ством тротуаров, 
ограждении� , нанесения 
разметки и установки до-
рожных знаков.
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И Н И Ц И А Т И В А  

СПОРТРЕПОРТЕР
ФХУ НЕ ИМЕЕТ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ЗАСЧИТЫВАНИЯ «ДОНБАССУ» 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА УСТАНОВИЛ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ В C. НОВОДМИТРОВКА

ХК «Донбасс». 
Обзор игровой 
недели

Федерация хоккея 
Украины нарушает 
собственный Дисципли-
нарный кодекс.

16 ноября 2021 года Дис-
циплинарным комитетом 
Федерации хоккея Украины 
было принято решение о 
применении дисциплинар-
нои�  санкции к игрокам ХК 
«Донбасс» в виде временно-
го лишения права участия 
в чемпионате Украины на 
срок до 2-х месяцев.

Отметим, что это реше-
ние принято с нарушени-
ем норм дисциплинарного 
кодекса ФХУ, а также грубо 
нарушает трудовое законо-
дательство Украины.

Не учитывая данные 
факторы, ФХУ засчитало 
«Донбассу» два техниче-
ских поражения в матчах 
с «Днепром» и «Кременчу-
ком», которые состоялись 

17 и 19 ноября соответ-
ственно.

ФХУ указало причинои�  
засчитывания техниче-
ских поражении�  участие в 
матчах игроков, временно 
лишенных права на участие 
в чемпионате Украины.

Согласно ч.2 ст. 30 уста-
ва ФХУ, Федерациеи�  могут 
применяться, в частности, 
такие дисциплинарные 
меры как «дисквалифика-
ция…» и «лишение права 
участия в указанном ко-
личестве матчеи�  или в те-
чение определенного или 
неопределенного срока».

То есть, дисквалифи-
кация и лишение права 
участия являются само-
стоятельными дисципли-
нарными санкциями.

Решением Дисципли-
нарного комитета ФХУ 
от 16.11.2021 г. игроки 
ХК «Донбасс» временно 

лишены права участия в 
чемпионате Украины, но 
не дисквалифицированы.

Согласно п.1.10 ст. 57 
Дисциплинарного кодекса 
ФХУ техническое пораже-
ние засчитывается клубу, 
за допуск к участию в матче 
игроков, не имеющих права 
выступать в составе коман-
ды клуба, - незаявленных 
или дисквалифицирован-
ных (но не лишенных права 
участия).

Согласно статье 36 раз-
дела 3 Дисциплинарного 
кодекса ФХУ техническое 
поражение засчитывается 
команде, которая не яви-
лась на игру, допускает к 
участию в игре не заяв-
ленного игрока, виновнои�  
в завершении игры до 
истечения времени либо 
совершившеи�  нарушение 
требовании�  регламента 
соревновании� .

Ни одного из указанных 
нарушении�  хоккеи� ныи�  
клуб «Донбасс» не совер-
шил (команда явилась на 
игру, игроки должным 
образом заявлены, матчи 
проведены), а регламент 
соревнования не предус-
матривает возможность 
применения технического 
поражения за участие в 
игре временно отстранен-
ных игроков.

Таким образом, к хок-
кеи� ному клубу «Донбасс» 
не может быть применена 
санкция, предусмотренная 
п.1.10 ст. 57 Дисциплинар-
ного кодекса ФХУ в виде 

технического поражения.
В связи с этим требу-

ем немедленно вернуть 
набранные ХК «Донбасс» 
очки в матчах с «Днепром» 
и «Кременчуком», которые 
ФХУ неправомерно сняла с 
донецкого клуба, засчитав 
технические поражения в 
играх.

Также ХК «Донбасс» под-
держивает обращение ХК 
«Кременчук», касающееся 
игрока киевского «Соко-
ла» Виктора Андрущенко. 
В свое�м запросе кремен-
чугскии�  клуб указал, что 
согласно имеющеи� ся ин-
формации, данныи�  хокке-
ист имеет паспорт гражда-
нина Беларуси и выступал 
в местном чемпионате под 
белорусским флагом. Также 
«Кременчук» попросил про-
верить наличие у игрока 
деи� ствующего паспорта 
гражданина Украины.

Напомним, что в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 54 
Дисциплинарного кодекса 
Федерации хоккея Украи-
ны, за предоставление не-
достовернои�  информации 
об игроках, включенных в 
заявочныи�  список клуба на 
игру, результаты матчеи�  с 
его участием аннулируют-
ся, а клубу засчитывается 
техническое поражение.

Согласно существующим 
договоренностям, хоккеи� -
ныи�  клуб «Донбасс» тре-
бует от ФХУ принятие но-
вого устава, принятия на 
Генеральном конгрессе ФХУ 
решения о реорганизации 

ФХУ из общественнои�  орга-
низации в общественныи�  
союз, в состав которого во-
и� дут все 8 профессиональ-
ных клубов; проведения в 
областях конференции�  с 
участием профессиональ-
ных хоккеи� ных клубов и 
других субъектов хоккея – 
юридических лиц, создания 
региональных ассоциации� , 
которые на демократичнои�  
основе изберут своих ру-
ководителеи� ; принятия ре-
гиональных ассоциации�  в 
состав постоянных членов 
ФХУ - общественного союза; 
назначения внеочередного 
конгресса с участием деле-
гатов от вновь созданных 
региональных ассоциации�  
и проведения выборов Пре-
зидента обновленнои�  ФХУ.

ХК «Донбасс» будет до-
биваться справедливого 
решения по факту незакон-
ного присвоения ФХУ 50-ти 
процентов доли уставного 
капитала ООО «Украинская 
хоккеи� ная лига».

Донецкии�  клуб будет об-
ращаться в Международ-
ную федерацию хоккея, 
а также Международныи�  
олимпии� скии�  комитет с 
просьбои�  детального изу-
чения деятельности ФХУ 
за год.

Продолжая отстаивать 
свои права, ХК «Донбасс» 
приложит все силы для 
утверждения демократи-
ческих правил, принятых 
Международнои�  федера-
циеи�  хоккея, в украинском 
хоккеи� ном сообществе.

Двадцать третьего 
ноября Фонд Бориса 
Колесникова от-

крыл новыи�  детскии�  игро-
вои�  комплекс в с. Новодми-
тровка Константиновскои�  
территориальнои�  грома-
ды и порадовал местных 
малышеи�  праздником – с 
аниматорами, сюрпризами 
и сладостями. 

– Два года назад Фонд 
Бориса Колесникова за-
явил о долгосрочнои�  со-
циальнои�  программе по 
установке 100 детских 
площадок на Донетчине с 
целью развить досуговую 
инфраструктуру в регионе. 
Ранее в Фонд обратились 
жители села с просьбои�  
организовать для детеи�  
игровую зону на свежем 
воздухе, мы поддержали 
эту идею и реализовали в 
кратчаи� шие сроки, – рас-
сказывает София Мудрык, 
директор Фонда Бориса 
Колесникова. 

– От имени всех родите-
леи�  хочу сказать спасибо 
благотворителям за пода-
рок, которыи�  они препод-
несли нашеи�  малышне. Это 
первыи�  и единственныи�  

игровои�  комплекс на тер-
ритории села. Благодаря 
Борису Колесникову и его 
Фонду на улице Солнечнои� , 
13/2 теперь красуется яр-
кая, современная площад-
ка с качелями и горками. 
На сегодняшнее открытие 
собралась вся округа, ведь 
это большое событие для 
нашего маленького насе-
ленного пункта. Все очень 
довольны и благодарны, 
– добавляет Николаи�  Яков-
лев, Новодмитровскии�  
сельскии�  голова. 

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова 13 лет оказы-
вает всестороннюю под-
держку жителям Донецкои�  
области. Благотворители 
инициируют проведение 
социальных, спортивных 
и образовательных про-
ектов в регионе с целью 
популяризации спорта и 
здорового образа жизни, 
предоставления бесплат-
ного профобразования 
молодежи, оснащения 
учебных и медицинских 
учреждении� , развития 
инфраструктуры, помощи 
социально незащищенным 
слоям населения.

Основная команда 
клуба одержала две 
победы над «Днепром» и 
«Кременчуком», моло-
дежная дважды обы-
грала «Приднепровск»

Украинская хоккеи� -
ная лига. Регуляр-
ныи�  чемпионат:

17.11.2021. «Днепр» (Хер-
сон) – «Донбасс» (Донецк) 
1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

19.11.2021. ХК «Кремен-
чук» – «Донбасс» (Донецк) 
2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Молодежная хоккеи� ная 
лига. Регулярныи�  чемпи-
онат:

22.11.2021. «Молодая 
Гвардия» - «Приднепровск» 
11:4 (4:3; 4:0; 3:1)

23.11.2021. «Молодая 
Гвардия» - «Приднепровск» 
8:3 (3:1, 0:1, 5:1)

Подробная 
информация 
о матчах – 
HCDONBASS.com
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Ф У Т Б О ЛБ О Р Ь Б А 

НОВОСТИ

Л Ю Д Я М  О  Л Ю Д Я Х 

С О Ц З А Щ И Т А 

РАССКАЗ ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ 
КОНСТАНТИНОВСКОЙ ИНФЕКЦИОНКИ

КОГО КОСНУТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИИ

СПОРТСМЕН ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ 
ПОЛОЖИЛ ВСЕХ НА ЛОПАТКИ В ХАРЬКОВЕ

Сегодня Людмила Вален-
тиновна с ужасом впоми-
нает попытки самолече-
ния болезни и восхищается 
медработниками, спасши-
ми ей жизнь.

Когда в середине октя-
бря Люда почувство-
вала себя плохо, то 

позвонила семеи� ному врачу 
и попросила направление на 
рентген. Однако на снимке 
ничего настораживающего 
доктор не увидел – легкие 
были здоровы. А состояние 
женщины все ухудшалось, 
температура поднималась 
выше 38.

 Людмила стала подо-
зревать, а, вдруг, у нее ко-
ронавирус. Она вспомнила 
рассказы переболевших зна-
комых и еи�  стало страшно. 
Порывшись в интернете, 
она нашла схему лечения 
(советы какого-то доктора) 
и решила попробовать ее на 
себе. Попросила сына купить 
лекарства и занялась само-
лечением. 

Но ни выпитые антибио-
тики, ни капельницы, ко-
торые ставила еи�  знакомая 
медсетра, облегчения не 

принесли. Сбивали на ка-
кое-то время температуру 
жаропонижающие, которые 
Люда колола себе сама. Аппе-
тит пропал совершенно, хотя 
все запахи она чувствовала 
отлично, это еи�  давало на-
дежду, что все не так плохо.

Но надежда не оправда-
лась, лучше еи�  не станови-
лось.

В воскресенье сын привез 
доктора, которыи�  и обна-
ружил у больнои�  двухсто-
роннее воспаление легких. 
Он порекомендовал сделать 
компьютерную томогра-
фию.

В понедельник Люда вы-
звала такси, но когда спусти-
лась с четвертого этажа, то 
потеряла сознание. И на КТ 
она поехала уже в машине 
скорои�  помощи. 

– Мне повезло, – расска-
зывает Людмила Валенти-
новна, – по вызову приехал 
фельдшер Валерии�  Сои� ни-
ков. – Он меня успокаивал, 
как мог. А затем в здании, где 
находится этот диагности-
ческии�  аппарат, откуда-то 
привел медсестру, которая 
и взяла у меня анализ на 
коронавирус. Он оказался 

положительным. А пока мы 
доехали до инфекционнои�  
больницы, на телефон при-
шел ответ КТ: легкие пора-
жены на  40%.

Однако в больнице сво-
бодных мест не было, Люд-
миле предложили лечиться 
дома. Сын отказался вести 
маму домои� , мотивируя тем, 
что она там умрет без ме-
дицинскои�  помощи. Медра-
ботники пошли навстречу, 
пристроили больную и сразу 
начали лечить – капельни-
цы, три раза в день уколы.  

Все ковидные лекарства 
выдавали бесплатно, по 
словам Людмилы, как и 
трехразовое, вполне сносное 
питание. Повышенное вни-
мание докторов и медсестер, 
доброта санитарок, несколь-
ко раз в день убиравших в 
палатах, также помогали 
больным выздоравливать.  

Когда Люде стало немно-
го лучше, ее перевели в 
боксы. А там условия, как в 
гостинице –туалет и душ в 
каждои�  – палате. И вновь – 
приветливые медсестры с 
уколами и капельницами, 
неунывающии�  доктор Ок-
сана Нерушева с ее оптими-

стическими прогнозами. Все 
это и подняло Людмилу на 
ноги…

Уже неделю женщина 
дома, состояние слабости 
пока не проходит, постоян-
но хочется прилечь. Но ее 
так предупредили, что для 
восстановления сил пона-
добится время, выписали 
таблетки, которые нужно 
пить целыи�  месяц. 

Так что сеи� час Люда за-
нимается любимым руко-
делием и теплыми словами 
вспоминет медработников 
инфекционки.

– Откуда они силы берут 
и терпение? Ведь за три 
недели, которые я провела 
там, не видела ничего, кроме 
участия и доброты. А таких, 
как я, там десятки. 

В столице соседнеи�  
области 19-21 ноя-
бря 2021 года про-

шел Кубок Украины среди 
молоде�жи по греко-рим-
скои�  борьбе.

Харьковские соревнова-
ния посетили два борца из 
Константиновки Михаил 
Вишневецкии�  и Владислав 
Житнии�  с тренером Дени-
сом Вепренцовым.

По итогам упорнои�  борь-
бы лучшим в весе до 130 

кг стал константиновец 
Михаил Вишневецкии� . 
Он поднялся на первую 
ступень пьедестала с 
одержанными четырьмя 
досрочными победами.

К Владиславу Житне-
му, которыи�  выступал в 
весовои�  категории до 72 
кг, спортивная Фортуна 
была не столь благосклон-
ная: Владислав в тяжелои�  
борьбе не смог пробиться 
в трои� ку лидеров.

Кабинет министров 
15 ноября вновь изме-
нил отдельные поло-
жения порядка предо-
ставления субсидий. 
О них журналисту 
рассказала начальник 
отдела приема граж-
дан Константинов-
ского УСЗН Татьяна 
Мирошниченко.

Есть изменения  
для жителеи�  на-
селенных пунктов 

на линии столкновения. 
Если они остались без 
тепло- или газоснабже-
ния и используют бы-
товые электроприборы 
для обогрева своих жи-

лищ. Размер субсидии в 
отопительныи�  сезон для 
них будет вычисляться с 
учетом социальных нор-
мативов, предусмотрен-
ных для электроотопле-
ния. Для этого нужны акт 
обследования матери-
ально-бытовых условии�  
дома (квартиры) и акт об 
отсутствии тепло- или га-
зоснабжения, выданныи�  
органами местного само-
управления.

Правительство также 
расширило категории 
граждан, имеющих пра-
во на субсидию. К ним те-
перь относятся украинцы, 
имеющие самодельное 
транспортное средство 

или мотоцикл, стоимо-
стью менее четырех ми-
нимальных зарплат, даже 
если транспорту менее 
пяти лет. Право на субси-
дию получает и один из 
родителеи� , находящии� ся 
в бесплатном отпуске по 
уходу за ребенком до ше-
сти лет, но при наличии 
справки ВКК, что ребенок 
нуждается в уходе. 

Кроме того, при опреде-
лении права лиц на полу-
чение субсидии теперь не 
учитываются помещения, 
на которые оформлено 
наследство. Однако при 
условии, что ни одно из 
помещении� , которое на-
ходится в собственности, 

не сдается в аренду. Это 
должно быть подтверж-
дено актом материаль-
но-бытовых условии� . 

К тому же увеличена 
предельная сумма задол-
женности за коммуналку, 
позволяющая оформить 
субсидию. Теперь она не 
должна превышать 680 
грн (было 340 грн).

Однако, субсидию не 
назначат, если на 1 число 
месяца, в котором обра-
тились за ее назначением, 
кто-то из членов семьи 
имеет облигации вну-
треннеи�  государственнои�  
ссуды на сумму, превыша-
ющую 100 тыс. грн.

«Шахтер» обыграл «Рух», но упустил 
лидерство в турнирной таблице УПЛ

В матче 15-й Украинской Премьер-лиги донец-
кий «Шахтер» обыграл «Рух», однако упустил 
лидерство в турнирной таблице, поскольку на-
кануне киевское «Динамо» разгромило «Черномо-
рец» со счетом 6:1. Теперь оба украинских гранда 
имеют в активе по 38 очков, но киевляне опере-
жают «оранжево-черных» по дополнительным 
показателям.

«Шахтер» — «Рух» 2:0
Голы: Маркос Антонио, 86, Тете, 88

Дончане выходили на отчетныи�  поединок явно дер-
жа в уме предстоящую встречу против миланского 
«Интера». В среду «горняков» устроит только победа, 
чтобы сохранить для себя шансы на еврокубковую 
весну. Их соперник напротив, был очень мотивирован, 
поскольку показал неплохую серию из четырех матчеи� , 
в которых набрал пять очков и закрепился в середине 
турнирнои�  таблицы.

Даже играя в полсилы «Шахтер» с легкостью завла-
дел преимуществом, однако уж слишком экономным 
оказался темп. Первыи�  относительно опасныи�  момент 
возник лишь на 21-и�  минуте игры, когда Фернандо 
«ударом скорпиона» пытался замкнуть прострел Додо 
с правого фланга, но не сумел как следует попасть по 
мячу.

Во втором таи� ме игра немного ускорилась: с углового 
опасно головои�  пробил Матвиенко, на что львовяне 
ответили дальним ударом Климчука. Буквально в сле-
дующеи�  атаке имел возможность отличиться Фернандо, 
в касание замыкавшии�  заброс Михаила Мудрыка, но с 
ударом бразильца справился голкипер.

Неспособность футболистов реализовать свои момен-
ты сказалась на поведении главных тренеров, между 
которыми на исходе часа игры завязалась словесная 
перепалка. Закончилось все желтои�  карточкои�  для 
Роберто Де Дзерби. Спустя 25 минут итальянскии�  на-
ставник «Шахтера» получил и второе предупреждение, 
из-за которого он вынужден был досматривать поеди-
нок в раздевалке.

А между этими моментами его команде удалось от-
крыть счет. На 82-и�  минуте после длительного розы-
грыша мяча около штрафнои�  площадки «Руха» Маркос 
Антонио выстрелил с дальнеи�  дистанции, а Панькиву 
не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы 
отразить этот удар, — 1:0.

Окончательныи�  счет в матче дончане установили на 
88-и�  минуте: Тете воспользовался разрезающеи�  пере-
дачеи�  Маркоса Антонио и в ближнем бою переиграл 
вратаря соперника, — 2:0.

В следующем туре 28 ноября «Шахтер» сыграет на 
выезде против петровского «Ингульца», а «Рух» будет 
у себя дома принимать «Металлист 1925» из Харькова.

Что касается Лиги чемпионов, то здесь ситуация у 
«оранжево-черных» более, чем сложная. Шансы на 
выход в плеи� -офф главного европеи� ского турнира уже 
потеряны и остается надежда на выход в Лигу Европы. 
Для этого дончанам уже в эту среду необходимо обяза-
тельно побеждать на в Италии «Интер» и надеяться на 
осечку «Шерифа» в параллельном матче с мадридским 
«Реалом». Затем 7 декабря дома нужно обыгрывать 
молдавскии�  клуб уже в очном противостоянии.

Главныи�  конкурент «Шахтера» в борьбе за чемпион-
скии�  титул в Украине днем ранее в Одессе разгромил 
местныи�  «Черноморец». Игрокам «Динамо» удалось 
трижды огорчить голкипера соперника в первои�  по-
ловине игры — авторами голов стали Витиньо, офор-
мившии�  дубль, и Виталии�  Буяльскии� . Во втором таи� ме 
Буяльскии�  отличился во второи�  раз, а закончили раз-
гром хозяев Денис Гармаш и Владислав Кулач.

«Черноморец» — «Динамо» 1:6
Голы: Исаенко, 44 — Буяльский, 27, 58 (пен.), 
Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

Отметим, что дубль Буяльского позволил ему с во-
семью точными ударами вои� ти в трои� ку лучших бом-
бардиров текущего розыгрыша УПЛ. Возглавляет этот 
список нападающии�  СК «Днепр-1» Артем Довбик, кото-
рыи�  в 14 матчах отличился 10 раз. Ему в спину дышит 
еще один представитель «Динамо» Виктор Цыганков — 
девять голов. Представители «Шахтера» Тете и Лассина 
Траоре расположились на шестои�  и седьмои�  строчке с 
семью и шестью голами соответственно.
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ІЛЛІНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
17 листопада 2021 року   с.Іллінівка  №189
Про встановлення норм витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитами та затвердження Порядку відшкодування витрат

Областная газета «Знамя Индустрии»

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» та Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. №740 «Про затвердження гра-
ничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити порядок відшкодування витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запи-

тами на інформацію(Додаток 1).
2. Затвердити норми  витрат на копіювання, друк,  сканування, що надаються за запитами на інформацію(Додаток 2).
3. Затвердити зразок рахунку на відшкодування фактичних на копіювання, друк, сканування документів, що нада-

ються за запитами на інформацію (Додаток 3).
4. Загальному відділу (Комелькова) забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Троян В.М. 
Сільський голова                                                                    Володимир МАРИНИЧ

 Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 17.11.2021  №189 ПОРЯДОК
відшкодування витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк, сканування  документів, що надаються за за-
питами на інформацію (надалі – Порядок), застосовується у разі, коли виконавчі органи Іллінівської сільської ради є 
належним розпорядником інформації, щодо надання якої звернувся запитувач.

2. Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, друк, 
сканування  документів, що надаються виконавчим органом Іллінівської сільської ради за запитами на інформацію.

3. Оплата за надання інформації стягується відповідно до чинного Законодавства, зокрема Закону України “Про 
доступ до публічної інформації” та Постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011р. №740  “Про затвердження граничних 
норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в 
разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. 

5. Інформація на запити надається безкоштовно:
 - якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес;
- особі – у разі надання інформації про неї;
Якщо частина запиту стосується інформації про особу, чи інформації, що становить суспільний інтерес, а частина – 

інших питань на значний обсяг сторінок , та не оплачується особою, що подала такий запит, то безоплатно надається 
лише та частина інформації, що стосується інформації про особу, чи інформації, що становить суспільний інтерес.

6. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач 
надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим 
Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач 
не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов›язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійс-
нюється відділом бухгалтерського обліку та звітності. Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві 
в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідний 
структурний підрозділ Іллінівської сільської ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, 
надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

7. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов›язаних 
із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати 
витрат, пов›язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у журналі реєстрації 
запитів працівником загального відділу робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

8. Рахунки на відшкодування витрат на копіювання, друк, сканування документів, що надаються за запитами 
на інформацію формуються відділом бухгалтерського обліку та звітності за клопотанням структурного підрозділу 
сільської ради, який є відповідальним за надання відповіді запитувачу  такої інформації. Надсилаються рахунки запи-
тувачу публічної інформації відповідним структурним підрозділом сільської ради відповідальним за розгляд запиту. 

  Додаток 2 до рішення виконавчого комітету  від 17.11.2021  №189
Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами

1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) – 
Норма витрат: 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) – 
Норма витрат: 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією 
міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосто-
ронній друк) – Норма витрат: 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення 
однієї сторінки

4. Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування – Норма витрат: 0,1 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання, друку, 
сканування документів.

 Додаток 3до рішення виконавчого комітету від 17.11.2021  №189 ЗРАЗОК
Рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк, сканування  документів, що надаються за 

запитами на інформацію
Надавач послуг   _____________________
Реєстраційний рахунок  
МФО банку 
Код ЄДРПОУ 41073075
Платник : ________________________

РАХУНОК №__ від “__” ________ 20__ року 

Найменування Вартість виготовлення 1 арк. 
(без ПДВ), грн.

Кількість 
аркушів, од. Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат за копіювання, друк, сканування 
документів, що надаються за запитами на інформацію

РАЗОМ

Всього до сплати: ________  (сума прописом).    Виконавець _____________                                             _________________
                                                           (підпис)                                                                                                            посада (П.І.Б.)

АТТРАКЦИОН ЩЕДРОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЕЩЕ 150 ТЫСЯЧ – НА СЮЖЕТЫ О КОНСТАНТИНОВКЕ

БАЖАЮЧИХ ЗАПРОШУЮТЬ НА СЕМІНАР «ВІДКРИТІСТЬ І ЗАКОННІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Власти Константи-
новки решили потра-
тить еще 150 000 гри-
вень на видеосюжеты 
телеканала из Луган-
ской области. 

За ноябрь – декабрь 
оставшегося года 
руководство Кон-

стантиновскои�  громады 
решило потратить почти 
150 тысяч гривень на про-
изводство видеосюжетов. 
Выполнять работы будет 
телеканал «Донбасс Он-
лаи� н» из луганскои�  обла-
сти. Услугу закупали по 
упроще�ннои�  процедуре, 
информация о че�м разме-

щена на ресурсе dozorro.
 Услугами телеканала 

городскои�  голова Олег 
Азаров (именно его под-
пись стоит в договоре с ис-
полнителем) пользуется 
не впервые. Ранее, как мы 
сообщали, было две так на-
зываемые «допороговые» 
закупки по 49 тысяч. Те-

оретически, при этом не 
нужно проводить конкурс, 
и допускается заключение 
договора без тендера.    

Тогда, в течение июля и 
августа 2021 года вышло 
шесть сюжетов. Однако, 
судя по количеству про-
смотров, популярностью 
ТРК «Донбасс Онлаи� н» в 
Константиновке не поль-
зуется. 

Несмотря на это, город-
скои�  голова снова подпи-
сал с ТРК договор на 75 

минут эфирного времени. 
Цена однои�  минуты, со-
гласно документу, состав-
ляет 1 990 грн. Срок вы-
полнения работ – с ноября 
по декабрь текущего года. 
Правда в этот раз сумму 
«допороговои� » сложно на-
звать (149 400 грн), и по-
чему закупка происходила 
без тендера, все�  также по 
упроще�ннои�  процедуре, 
пока не понятно. 

Первые два сюжета уже 
были отсняты и опубли-

кованы в социальных се-
тях телеканала 5 ноября. 
За две недели в Ютьюбе 
они набрали по 15 и 21 
просмотру. 

В феи� сбуке эта цифра 
значительно привлека-
тельнее – порядка двух 
тысяч. Однако, видно, 
что аудитория ТРК все�  же 
предпочитает новости из 
Луганскои�  области. Напри-
мер, сюжет о Рубежном на-
брал более двухсот тысяч 
просмотров.

За фінансової� під-
тримки Міністер-
ства іноземних 

справ ФРН у Німеччині 
та в Украї�ні розпочато 
серію гібридних (off line 
та online) семінарів на 
тему «Відкритість і за-
конність державного 
управління: міжнародні 

уроки з коронавірусної� 
кризи». З німецького боку 
організатором виступає 
Німецько-украї�нська шко-
ла публічного управління 
(German-Ukrainian School of 
Governance NGO), з украї�н-
ського боку – ГО «Украї�н-
сько-німецькии�  правознав-
чии�  діалог» (rechtsdialog.

org). 
Наступнии�  online-семінар 

відбудеться з 7 по 9 грудня 
2021 р. Мета заходів – по-
ширення знань про сучасне 
європеи� ське законодавство 
про адміністративну про-
цедуру у громадянському 
суспільстві (з огляду на 
реформування украї�нсь-

кого законодавства про ад-
міністративну процедуру), 
обговорення актуальних 
проблем та перспектив 
вдосконалення адміністра-
тивного законодавства в 
умовах коронавірусної� 
кризи.

На основі доповідеи�  і де-
батів планується публіка-

ція тематичного науко-
вого збірника німецькою 
та украї�нською мовами в 
німецькому видавництві 
(у друкованіи�  формі та у 
відкритому доступі). Ор-
ганізатори забезпечують 
німецько-украї�нськии�  
переклад під час заходу, а 
також переклад та підго-

товку до друку наукових 
публікаціи� . 

Заявки та запити 
просимо надсилати на 
rechtsdialog@gmail.com 
з поміткою «на семінар 
«Відкритість і законність 
державного управління» 
(Киї�в, online з 7 по 9 грудня 
2021 р.).
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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність
«Ділянка розсівання та складування дрібних фракцій на території ДЗФ ПРАТ

«НТРУ»,    Волноваський район Донецької області»
«Технічне переоснащення окремих вузлів дробильно-збагачувальної фабрики

ПРАТ«НТРУ»
Планова діяльність полягає у організації на території проммайданчика №3 ДЗФ ді-

лянки розсівання з метою додаткового вилучення з відходів ДЗФ фр. 0-25 мм товарної 
продукції (фр. 0-5 мм і фр. 5-25 мм) та у технічному переоснащенні окремих вузлів
дробильно-збагачувальної фабрики  з метою заміни застарілого обладнання на нове 
та забезпечення виробничої потужності ДЗФ на рівні проектних показників (6,5 млн. 
т/рік по руді). Технічне переоснащення окремих вузлів дробильно- збагачувальної
фабрики на більш продуктивні вузли передбачає збереження існуючої технологічної
схеми процесу переробки.

До складу ділянка розсівання та складування дрібних фракцій входять: ділянка 
розсівання відходів ДЗФ з комплексом обладнання; ділянка складування дрібних 
фракцій з комплексом обладнання; електричні мережі; автодороги.

Відходи ДЗФ фракції 0-25 мм доставляються на майданчик стрічковим конвеєром.
В якості сортувального обладнання планується використовувати мобільний комп-

лекс просівання на гусеничному ходу MAXIMUS 522, продуктивністю по вхідній 
сировині 650 т/год. Отримана в результаті просівання готова продукція подається на 
проектовану ділянку складування дрібних фракцій. У разі відсутності споживачів фр. 
0-5 мм за існуючою схемою направляється на відвал відходів ДЗФ.

Отримана в результаті просівання фракція 0-5 мм по мірі необхідності може пода-
ватися як на ділянку складування готової продукції, так і на відвал відходів ДЗФ. Для 
подачі на відвал відходів ДЗФ передбачено влаштування лінії повернення фракції 0-5 
мм з установкою двох стрічкових конвеєрів.

Завантаження готової продукції в автосамоскиди БілАЗ вантажопідйомністю 30-55 
т або їх аналоги та залізничні вагони здійснюється фронтальним навантажувачем з 
ковшем 4,0-5,5 м3.

Новотроїцьке родовище вапняків і доломіту розташоване в південно-східній частині
Донецького басейну, приурочене до великої смуги виходів карбонатних порід, які
простягаються від с. Роздольне на сході, через с. Стила, м. Докучаєвськ, с. Новотро-
їцьке до с. Ольгинка на заході. На відстані від 5 до 20 км від родовища розташовані
населені пункти: с. Ольгинка, селище залізничної станції Велико-Анадоль, Оленівка,
м. Докучаєвськ та інші. Зі станцією Велико-Анадоль Новотроїцьке родовище пов›язане 
відомчою залізничною колією, а також з містами Донецьк і Маріуполь. Безпосередньо 
через с. Новотроїцьке проходить асфальтоване шосе Донецьк -Маріуполь.

Ділянка розсівання і складування є виробничим підрозділом ПРАТ «НТРУ» та 
розташована на проммайданчику №3 дробильно-збагачувальної фабрики. Ділянка 
розміщена на території зі сформованою схемою ведення робіт, транспортування 
відходів, парком технологічного та автомобільного транспорту, мережею доріг, ко-
мунікацій та інших споруд.

В адміністративному відношенні проммайданчик №3 дробильно-збагачувальної
фабрики ПРАТ «НТРУ» розташований за адресою: 85732, Донецька область, Волно-
васький район, смт. Новотроїцьке, вул. Київська, 85. Ділянка розсівання і складування
розміщується на шести роздільних (територіально відокремлених) майданчиках
загальною площею 3,16 га. 

Схема організації території і транспортних зв›язків як між об›єктами ділян-
ки, так і з іншими виробничими підрозділами підприємства зберігається існую-
ча.___________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження плано-

ваної діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІН-

НЯ»_(ПРАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ» або ПРАТ «НТРУ»),_ Код згідно з ЄДРПОУ 00191810
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 

по батькові або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті)

Юридична адреса: 85732, Донецька область, Волноваський район, смт. Новотроїцьке,
вул. Радянська, 85, поштова адреса: 85732, Донецька область, Волноваський район, 
смт. Новотроїцьке, вул. Київська, 85,_контактний номер телефону: +38050-328-66-20, 
_е-mail: office@ntru.com.u

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України._____________________
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 відділ 

оцінки впливу на довкілля,  тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, е-mail: OVD@mepr.
gov.ua 

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна - заступник директора Департаменту еко-
логічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування

державної політики в сфері екологічного контролю. 
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяль-
ності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України відповідно до вимог Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться  -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, буд. 35; тел.(044) 206-31-
40, (044) 206-31-50. електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: Котяш 
Лада Павлівна - заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері 
екологічного контролю

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контак-
тну особу)

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, буд. 35; тел.(044) 206-31-
40, (044) 206-31-50. електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: Котяш 
Лада Павлівна - заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері 
екологічного контролю

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону 
та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обго-
ворення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 827 аркушах;

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_____________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація
Адреса: 85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгинка, вул. Маяковського, 

буд. 32
Тел. (06244) 99541, e-mail: olginka2013@ukr.net
Контактна особа – Голова Сологуб Володимир Васильович
Громадськість зможе ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля з 30.11.2021 

у робочі часи.          
2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»
Юридична адреса: 85732, смт. Новотроїцьке, Волноваського району, Донецької

області, вул. Радянська, 85.
Поштова адреса: 85732, смт. Новотроїцьке, Волноваського району, Донецької об-

ласті, вул. Київська, 85.
тел. +38(050)-328-66-20
ел. адреса: office@ntru.com.ua.
Контактна особа - начальник технічного відділу Перфілов Є.В.
Громадськість зможе ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля з 30.11.2021. 

Час роботи: Пн-Пт 8:00-17:00 (обідня перерва 12:00-12:45).
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з 

якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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НОВОСТИ
И Н И Ц И А Т И В А ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ИЛЬИНОВСКОЙ ГРОМАДЫ ПОЗДРАВИЛИ

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПИАНИСТКА ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
СЫГРАЛА НА СЦЕНЕ В ПАРИЖЕ

В КОНСТАНТИНОВКЕ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ 
СЕЛЬХОЗПРОИВОДИТЕЛЕЙ ГРОМАДЫ

Накануне Дня работ-
ников сельского хозяй-
ства руководители 
Константиновской 
и Ильиновской ячеек 
партии «УКРАИНА – 
НАШ ДОМ» поздравили 
с профессиональным 
праздником жителей 
Ильиновской грома-
ды, которые всю свою 
жизнь посвятили ра-

боте в этой сфере.

21 ноября в Украине от-
мечают День работников 
сельского хозяи� ства. На 
протяжении нескольких 
десятилетии�  эта отрасль 
занимает ведущие пози-
ции в развитии Ильинов-
скои�  громады. Именно 
здесь живут люди, кото-
рые практически полвека 

посвятили себя работе на 
земле, установили высо-
кие планки в сборе урожая 
и теперь охотно делятся 
опытом с молодым поко-
лением.

Накануне професси-
онального праздника в 
гости к ветеранам труда 
с подарками и теплыми 
словами поздравлении�  
наведались руководители 
Ильиновскои�  и Констан-
тиновскои�  ячеек партии 
«УКРАИНА – НАШ ДОМ» 
Евгении�  Мишустин и Вла-
дислав Мирошниченко, а 
также депутат Константи-
новского горсовета Вяче-
слав Маслов.

– Было очень приятно 
пообщаться с нашими 
ветеранами, узнать об 
их судьбе. К сожалению, 
жизненныи�  путь многих 
из них нельзя назвать 

легким и беззаботным. Но 
поражает сила духа этих 
людеи� , их стои� кость и це-
леустремленность. Напри-
мер, Клавдии Семеновне 
Белобородовои�  пришлось 
пережить настоящую тра-
гедию – смерть двух сы-
новеи� . Но это не сломило 
женщину. Утешение сво-
его горя и творческую са-
мореализацию она обрела 
в рукоделии. И, глядя на ее 
вышитые работы, удивля-
ешься их красоте и ориги-
нальности. Наши ветера-
ны заслужили уважение, 
почет и благодарность. 
Низкии�  поклон за их ра-
боту. Желаем им крепко-
го здоровья и щедрого 
урожая, позитивных и 
радостных моментов в 
жизни! – отметил Евгении�  
Мишустин.

Юная пианистка 
из Константи-
новки высту-

пила на парижскои�  сцене 
после того, как одержала 
летом победу в престиж-
ном конкурсе классиче-
скои�  музыки «Nouvelles 
Etoiles» («Новые Звезды»). 
13-летняя Диана Стогну-
шенко — единственная из 
всеи�  Украины, кто вошел в 
список победителеи� .

Мама талантливои�  пи-

анистки рассказала, что 
этот конкурс организова-
ла Парижская консерва-
тория. Заявку на участие 
подавали три раза в этом 
году: в январе было 3 ме-
сто, веснои�  – 2 место, а ле-
том – наконец-то 1 место!

Победителеи�  пригла-
сили в Париж сыграть на 
гала-концерте в Церкви 
Святои�  Марии. Диана ис-
полнила восьмиминутную 
композицию аллегро Эн-

рике Гранадоса, которую 
она выучила за пару ме-
сяцев. Наставница юнои�  
пианистки отметила, 
что на концерте публике 
пришлось по вкусу высту-
пление, и ее подопечную 
вызвали на повторные 
аплодисменты.

Девушка уже имеет мно-
жество наград: она полу-
чила медаль президента в 
2018 году, в Милане у нее 
– абсолютное гран-при, 
также стала лауреатом в 
Брюсселе. Ее мама расска-
зала, что Диане очень нра-
вится и путешествовать, и 
участвовать в конкурсах, 
поэтому во время каран-
тина они записывали вы-
ступления и отправляли 
заявки.

В будущем Диану пла-
нируют отдать в специа-
лизированную школу для 
одаренных детеи� .

Из-за карантина 
в этом году не 
устраивали шум-

ных праздников в преддве-
рии Дня работников сель-
ского хозяи� ства, как было 
ранее. Лучших сельхопро-
изводителеи�  с соблюде-
нием всех карантинных 
мероприятии�  наградили 

в исполкоме городского 
совета.

С теплыми словами при-
ветствия и благодарно-
сти к присутствующим в 
зале аграриям обратился 
глава Краматорскои�  раи� -
оннои�  государственнои�  
администрации Андреи�  
Панков. Он вручил Бла-

годарности и подарки от 
Донецкои�  облгосадмини-
страции Виктору Жигарю, 
Андрею Кузьмину и Дми-
трию Мухину.

А Благодарностями и по-
дарками от Константинов-
ского городского совета 
отметили фермеров Кон-
стантина Наумова, Нико-
лая Аксенова, Александра 
Захарченкова. А также – 
Норика Шгояна, Николая 
Охмуша, Сергея Ушакова, 
Евгения Аношина, Алек-
сандра Калиниченко и 
Агаси Барсегяна.

В ответном слове один 
из фермеров заверил, 
что сельхозработники и 
дальше будут выращивать 
хорошии�  урожаи�  во благо 
жителеи�  всеи�  громады.

К О Н К У Р С  Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е   

Реклама
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ПРОДАМ
Дружковка. Продается сетка рабица 

оцинкованная, черная. Прут калиброван-
ный с кольцами на оном конус д=10мм. 
дл-1.5 м, прут арматурный, заостренный с 
одного конца д=14 мм, дл-1.2 м, садовая 
тележка. Тел. 050-219-59-89.

Недвижимость

1-комн. кв.
Дружковка. Отдам 1-комн. кв, за долги 

29 м/кв, 8/9, по ул. Космонавтов 56. Тел. 
093-087-70-60, 063-117-88-01.

Дружковка. Продаётся 1-комн. кв., 
2\5, 30 кв. м., окна пластиковые, 9 кв. 
м. кухня. Тел. 050-864-64-76.

Дружковка. Продается 1-комн. кв, 
4/9, в р-не школы №6. Без долгов. Тел. 
066-661-86-69.

Дружковка. Продается 1-комн. кв, 5/5, 
в р-не маг. “Чудо“. Тел. 099-360-83-31.

Дружковка. Продается 1-комн. кв. 
на 2 этаже с ремонтом, возле гимна-
зии. Или меняю на 2-комнатную. Тел. 
099-776-96-05.

Дружковка. Продам 1-комн. кв в центре 
по ул. Соборная 20, 4/4, пластиковые 
окна, железная дверь. Окна выходят на 
площадь. Тел. 050-055-67-01.

Дружковка. Продам 1-комн. кв, 5/5, 
хорошие расположение как в 9-этажке, 
по ул. Козацкая 68,57. Недорого. Тел. 
095-208-02-63.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. 3/5 
в малосемейке по адресу Космонавтов, 
64, р-н Кургана. Цена 45 тыс. грн. Тел. 
095-241-53-24.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. 5\5, 
пл. 29 м2, адрес ул. Солидарности д. 49. 
Тел. 099-643-70-82.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. в ма-
лосемейке по ул. Чапаева 72А р-н Пушка. 
Подъезд домофон, с ремонтом. Пласти-
ковые окна,общ. пл. 23 м. кв. комната 13 
м. кв. 100 000 грн. Тел. 095-145-23-74.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. дом 
машиностроителей 58, этаж 2/5. 33 кв. 
без ремонта. Тел. 066-894-52-95 срочно.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. ул. 
Козацкая 91, 6/9. Тел. 099-115-63-77.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 1\5, 32 
кв. м., пластиковые окна, решётки, желез-
ная дверь, водонагреватель, линолеум. 
Р-н маг. «Чудомаркет». 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. Продам 1-комн. кв., 4/5, в 
р. Пенсионного фонда по ул. Космонавтов, 
70000 грн. Тел. 066-485-42-74.

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

Дружковка. Продаю 1-комн. кв., 3\5, 
в р-не маленького самолёта, 30 кв. м., 
жилая пл. 16.9 кв. м. Тел. 066-921-13-80.

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

Константиновка. Продам 1-комн.кв в 
районе центрального рынка паспортного 
стола.Рядом супермаркет “Посад“. Тел. 
095-164-15-55.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
в хорошем состоянии в центере города. 
Тел. 095-714-65-75.

Константиновка. Продам 1-комн.кв в 
центре города без ремонта.Центральное 
отопление официально отключено. Ок-
на-пластик,входная дверь заменена. Без 
долгов. Звоните, пишите в вайбер. Тел. 
095-461-93-69.

Константиновка. Продам 1-комн.кв на 
4 этаже в хорошем состоянии, по улице 
Европейская, имеется не большой долг 
по отоплению. Тел. 095-752-68-92.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
на Нулевом. Солнечная сторона. Жилое 
состояние. Тамбур на 2 квартиры.Отличные 
соседи! Торг уместен. Тел. 096-020-48-
99, 095-225-00-55.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
находится в доме “Белая Акация“. Квартира 
не угловая в средине дома, установлена 
газовая колонка, двойная дверь основ-
ная металл 4мм. Тел. 093-308-29-78.

Константиновка. Продам 1-комн.кв не 
угловая,р-н 7Ветров. Состояние жилое, 
вся мебель остаётся. Долгов нет. Тел. 
050-940-85-59.

Константиновка. Продам 1-комн.кв по 
ул. Дорожной. Стены,под ремонт.Свет,во-
да-счётчики.Без долгов. Отопление офи-
циально отрезано. Тел. 050-987-11-15.

Константиновка. Продам 1-комн.кв по 
ул. Циолковского с косметическим ремон-
том и мебелью. Окна пластиковые,новая 
сантехника. Есть долг по коммунальным 
услугам в размере. Тел. 0999 52-62-23.

Константиновка. Продам 1-комн.кв р-н 
Солнечного ул. Громова. Квартира теплая 
теплая не угловая,светлая. Состояние 
жилое,с косметическим ремонтом. Тел. 
050-021-02-06.

Константиновка. Продам 1-комн.кв с 
раздельным сан.узлом, двумя балконами. 
Гараж рядом с домом. В районе квартала, 
рядом находится школа, детский сад, 
площадка для детей, магазины. Торг 
уместен. Тел. 066-920-95-08.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
центр города, ул.Циолковского. Состо-
яние жилое. В ванной бойлер, можно 
с мебелью. Рядом садик, остановка, 
рынок, супермаркет, аптека, парк. Тел. 
050 064 4654.

Константиновка. Продам 1-комн.кв. 
Находится на территории с/х техникума 
(Учхоз). Хорошие соседи, есть огород, 
клумба под окнами, подсобное помещение, 
подвал. Документы в порядке(собствен-
ник).Хороший торг. Тел. 063-750-49-22.

2-комн. кв.
Дружковка. Продаётся 2-комн. кв., 2\4, 

ул. Соборная 41. Тел. 095-248-97-94.

Дружковка. Продается 2-комн. кв, 2/9, 
в р-не площади (зеленый дом) с ремонтом 
и мебелью, натяжные потолки, новыя 
сантехника и трубы. Тел. 099-722-10-87.

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

Дружковка. Продается 2-комн. кв, 5/5, 
индивидуальное отопление, центр горо-
да, по ул. Соборная, без долгов, крыша 
не течет, комнаты раздельные, окна 
пластиковые, кондиционер, частично с 
мебелью. Тел. 050-872-97-42.

Дружковка. Продается 2-комн. кв, на 
2/5 дома, 41 м/кв, по ул. Соборная 33, без 
долгов, недорого. Тел. 099-283-52-05.

Дружковка. Продается 2-комн. кв, по 
ул. Космонавтов 65, 4/5, косметич. ремонт. 
Тел. 050-816-92-77, 099-013-06-54.

Дружковка. Продается 2-комн. кв. 1/5, 
по ул. Солидарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное утепление, 
автономное отопление, счетчики на газ 
и воду, на эл. энерг. 2-хзонный, водона-
греватель, комнаты раздельные, 41 кв. 
м. Тел. 095-295-06-95.

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 4/5, 
общ. 48.6 м/кв, жилая 30 м/кв, по ул. Со-
борной, 42. Автономное отопление. Гараж 
в подарок. Торг. Тел. 095-291-55-56.

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 
комнаты смежные, с автономным отопле-
нием по ул. Соборной, 33. Рядом гараж. 
Тел. 050-273-42-70.

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 3/5, 
комнаты раздельные, окна и балкон 
пластиковые с ремонтом, или обменяю 
на дом. Тел. 099-075-92-71.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 4/5, 
р-н 17 школы. Пластиковые окна, желез. 
дверь, пл. водопровод, не угловая, 5600 
Торг. Или сдам с посл. выкупом. Тел. 
050-274-81-13.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 49 
м/кв, в пос. Алексеево-Дружковка, 2/2, 
Колонка, балкон, подвал. 54000 грн. Тел. 
066-963-74-92.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 5/9, 
в хорошем состоянии, по ул. Парижской 
Комунны, в хорошем состоянии, все 
счетчики. Тел. 095-582-65-04.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, на 
втором этаже, на площади Соборная, 
индивидуальное отопление, техника, 
евроремонт, мебель. Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 1/9 
чешский проект, кирпичный дом, теплый с 
мебелью. Кухня 11 м. кв. газовая колонка, 
счетчики, душ. кабина, окна пластик. Тел. 
095-859-42-20.

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 4/5 по 
ул. Новосибирская 2, общ. пл. 49,3 без 
долгов. Тел. 095-447-73-56.

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 5/5 8 
микро, р-н гимназии. Тел. 095-845-00-12.

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 9/9 дом 
по ул. Космонавтов р-н Фуршета. Окна 
пластик, бойлер и частично с мебелью. 
Тел. 095-206-76-03.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 1/5, в 
р-не маг. “Фуршет“, комнаты отдельные, 
большая кладовая. Долгов нет на доме, 
тепловой счетчик. Тел. 050-559-77-07.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 3/9, 
автономное отопление, пласт. окна, в 
хорошем состоянии, 54 м/кв, комнаты 
раздельные. Рядом остановка и магазины 
или сдам. Цена 350000 грн. Тел. 098-
110-39-66, 050-953-37-15.

Дружковка. Продам срочно 2-комн. кв. 
7/9. П. Комунны 75. Тел. 099-606-47-30.

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

Константиновка. Продам 2-комн.кв по 
улице Калмыкова. Без долгов. Квартира 
после капитального ремонта с полной 
заменой трубопровода, электрики, фур-
нитуры, установкой пластиковых окон. 
Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв. в районе 3 школы, счетчики на газ, 
воду, свет. Пластиковые окна, рядом 
садик, школа, магазин и остановка. Тел. 
050-693-80-01.

Константиновка. Продам 2-комн.кв. 
в районе Южный. Состояние жилое,торг 
уместен. Тел. 095 397-30-17.

Константиновка. Продам 2-комн.кв. 
Обычная квартира советских времен.Без 
долгов,в неплохом жилом состоянии,не 
запущенная. Тел. 095-344-39-35.

Константиновка. Продам 2-комн.кв. 
Окна пластиковые, санузел раздельный, 
долгов нет, Возможна рассрочка. Тел. 
095-900-56-09.

Константиновка. Продам 2-комн.кв. 
Район кин-ра Ленина. Со свежим ремон-
том- заходи и живи. Коммуникации новые. 
На все счётчики. Тел. 095-419-38-11.

Константиновка. Продам 2-комн.кв. 
Тёплая квартира. почти готова под ре-
монт, начата перепланировка, вставлены 
хорошие пластиковые окна, входная дверь. 
Тел. 099-222-14-05.

3-комн. кв.
Дружковка. Продаётся 3-комн. кв. 

1\5, 46.2 м2, с индивидуальным отопл., с 
мебелью и быт. техникой. Окна и балкон 
пластик. с решетками. Р-н маг. «Фуршет», 
ул. Смоленская. Тел. 095-822-00-85.

Дружковка. Продаётся 3-комн. кв. не 
угловая, по ул. Энгельса 120, 7 этаж, лифт 
работает. Ремонт, натяжные потолки, 
встроенная мебель на кухне, холодиль-
ник, посудомоечная машина, стиральная 
машина. Всё новое. Тел. 095-751-55-20.

Дружковка. Продается 3-комн. кв, 2/2, 
на Соцгороде (над 6 магазином или “Мар-
гарита“), 64.4 м/кв. Тел. 096-293-85-53.

Дружковка. Продается 3-комн. кв, 2/9, 
без долгов, в центре города (с мебелью) 
в 10 мин, ходьбы до школы, детсада, 
рынка, ледовой арены. Заходи и живи. 
Тел. 095-163-28-81, 095-517-49-32.

Дружковка. Продается 3-комн. кв, 
4/9, в р-не площади теплая, окна пла-
стик. Счетчик на все. Без долгов. Тел. 
066-038-06-43.

Дружковка. Продается 3-комн. кв, 5/9, 
в р-не школы 6, 70 м/кв, кухня 12 м/кв, 
окна пластик, паркет, лоджия и балкон 
застеклены. С мебелью и быт техникой. 
Тел. 050-704-20-36.

Дружковка. Продается 3-комн. кв, 
9/9, с мебелью и бытовой техникой, по 
ул. Парижской К, лифт работает. Тел. 
79680795545 (Viber).

Дружковка. ПРодается 3-комн. кв, по 
ул. Энгельса 89 - 1/5, с индивидуальным 
отоплением, ремонт. Тел. 050-226-68-85.

Дружковка. Продается 3-комн. кв. 2/2, 
со всеми удобствами. Тел. 096-293-85-53.

Дружковка. Продается 3-комнатная 
квартира, частная собственность, 89 м/
кв, 2 єтаж, соборная, 13, над Загсом, 
есть разрешение на индивидуалку. Тел. 
095-491-20-13.

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

Дружковка. Продам 3-ком. кв., 3/5, 
по ул. Казацкой, 52. Кухня-студия. Тел. 
050-756-93-87.

Дружковка. Продам 3-комн. кв, 4/5, без 
долгов, состояние жилое, 54.4 м/кв, по ул. 
Дружбы, 10 микро. Тел. 096-209-09-35.

Дружковка. Продам 3-комн. кв, в р-не 
ТЦ Орбита по ул. Космонавтов 30, 3/5. 
Тел. 099-923-37-38.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. 2/2 
по ул. Я. Мудрого 38-8 р-н соц. город. 
возможен обмен на меньшую площадь. 
Тел. 050-254-37-68.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. 3/5 
частичный ремонт, недорого. Район 
газовой аппаратуры по ул. Чайковского 
2. Тел. 050-825-76-14.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. на 9 
этаже. крыша не течет, лифт работает, 
окна, балкон т/п. Тел. 066-036-70-66.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. Площадь 
Соборная, 15. 3/5 этаж. Ремонт, мебель, 
быт.техника, индивидуальное отопление. 
Тел. 066-150-80-53.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. Р-н 
6 школы. 3/5 эт. Автономное отопление 
(двухконтурный котел). Ремонт, остается 
вся мебель, бытовая техника. Есть кон-
диционер. Окна пластик. Площадь 54 м. 
кв. Не угловая. Тел. 063-830-67-72.

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 1/5, 
по ул. Космонавтов 11 в р-не 7 школы 
или сдам с последующим выкупом. Тел. 
095-132-17-64.

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, 2/5, ул. Космонавтов, 9, с мебелью, 
техникой. Сергей. Тел. 050-076-58-78.

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

Константиновка. 3-х комнатная 
квартира, 2 этаж пятиэтажного дома, 
балкон, центральное отопление, центр 
города, квартира сухая, чистая, свет-
лая, (санузел совмещён, под ремонт). 
Рядом Центральный рынок (расстояние 
до рынка-100 м), СТО, магазин “Успех“. 
Тел.095-042-94-17.

Константиновка. Продается 3-комн. 
кв, в р-не исполкома, 4/4, без долгов. 
Тел. 095-614-99-38.

Константиновка. Продается жилая 
трехкомнатная квартира с автономным 
отоплением. 5 этаж 5-ти этажного дома, 
проводка, полы сделаны капитально! Есть 
кондиционер, пластиковые окна. Балкон 
застеклён, рядом детский сад, школа, 
автобусная остановка, рынок, больница, 
3 аптеки и куча магазинов, интернет, 
кабельное. В районе универсама. Тел. 
099-751-08-74.

Константиновка. Продается срочно 3 
х комнатная квартира с косметическим 
ремонтом на 2 этаже 9 этажного дома. В 
квартире пластиковые окна, новая сантех-
ника, есть газовый и водяные счетчики. В 
подъезде установлен теплосчетчик, вода 
круглосуточно, есть водонагревательный 
бак на 80л. Квартира находится по адресу 
6-го Сентября 69. Тел. 095-741-31-29.

Константиновка. Продам 3-комн.
кв-ра, находится рядом с верхним АТБ 
по адресу Громова, 29. Квартира в хо-
рошем состоянии, частично с ремонтом. 
Капитальный ремонт в санузле и ванной. 
Новые пластиковые окна, батареи, двери 
и водонагревательный бак. Есть большая 
лоджия, балкон и кладовая. Все комнаты 
раздельные. Отопление центральное, 
есть счетчики. Частично с мебелью. Ря-
дом садик, школа и супермаркеты. В 10 
минутах 2 рынка. Квартира без долгов. 
Тел. 066-079-52-19, Юля.

Константиновка. Продам 3-х комнатную 
квартиру на 3 этаже 3 этажного дома, 
отопление централизованное, трубы 
пластик, потолки гипсокартон, пластик 
окна и балкон. Квартира находится в 
р-не Ж/Д вокзала. Тел. 050-762-21-58.

Константиновка. Срочно продам трёх 
комнатную квартиру с автомомным ото-
плением в районе “Экомаркета“. Квартира 
расположена по улице Громова, 60, 4/5, 
жилое состояние, вся сантехника поменя-
на на пластик, установлен кондиционер. 
Долгов по коммунальным услугам нет. 
Цена 5500 у.е. Тел. 050-815-54-35.

Константиновка. Трехкомнатная 
квартира по улице Безнощенко, 12. На 
восьмом этаже девятиэтажного дома. 
Лифт работает. Квартира в жилом 
состоянии. Продажа без мебели и без 
бытовой техники. Есть большой долг 
по коммунальным услугам. 5500$ плюс 
долги по коммуналке. Подробнее по Тел. 
099-446-91-57.

4-, 5-комн. кв.
Дружковка. Продается 4-комн. кв по ул. 

Соборной (Ленина 41), 95 м/кв, индивиду-
альное отопление. Тел. 050-226-68-85.

Дружковка. Продается 4-комн. кв, 4/5, в 
р-не маг. “Донбасс“. Тел. 099-012-16-39.

Дружковка. Продается 4-комн. кв., 76 
м/кв, 5/5, чешский проект, автономное 
отопление, счетчики, долгов нет. Тел. 
+79629000545.

Дружковка. Продается дом на Колоне. 
Отопление паровое - дрова, уголь. Тел. 
+7 961-522-91-11.

Дружковка. Продается или сдается 
4-комн. кв. на 1 этаже в кооператив. доме 
возле пенсионного фонда. Окна, двери 
поменяны, или меняю на двухкомнатную. 
Тел. 099-776-96-05.

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

Дома
Дружковка. Продаётся дом газифици-

рованный, гараж, уч. 6 сот. по ул. Купри-
янова, недорого. Тел. 099-560-79-05.

Дружковка. Продается газифициро-
ванный дом 8*12 в пос. Донской по ул. 
Нахимова, 173. Новый котел, пласт. окна, 
крыша, забор. Двор 100 м/кв выложен 
плиткой, 250000 грн. Тел. 050-968-31-53.

Дружковка. Продается газифицирован-
ный дом с удобствами, меблированный, 
80 м/кв + 30 м/кв кухня внутр. переход, 
гараж, сарай, на втором этаже спортзал, 
подвал, евроремонт. Тел. 095-016-78-38.

Дружковка. Продается дом 200 пл. 
в р-не водоканала, газифицированный 
с удобствами. Участок 6-соток, хоз. по-
стройки. Тел. 050-209-43-91.

Дружковка. Продается дом 74.5 м/кв, 
из белого кирпича с удобствами по ул. О. 
Тихого. Тел. 050-616-36-76.

Дружковка. Продается дом 80 м/кв, 
по ул. Гвардейской 21. В доме все удоб-
ства, гараж, интернет, земли 5 соток, 
вода постоянно. Возможен торг. Тел. 
095-192-46-95.

Дружковка. Продается дом 88 м/кв, 
в Кондратовке по ул. Стадионная 86, со 
всеми удобствами в р-не 200 пл. Во дворе 
хоз, постройки, гараж, скважина, подвал, 
участок 15 соток. Тел. 099-983-86-01.

Дружковка. Продается дом в Ал. 
Дружковке по ул. Ковпака, пл. 60 м/кв. 
Дом газифицирован, скважина, колодец, 
двор выложен плиткой, хоз. постройки. 
Тел. 099-000-78-81.

Дружковка. Продается дом в пос. 
Донской, газ, вода, 5-комн, печка, гараж, 
колодец. Рядом магазин и остановка т. и 
а. Тел. 066-038-39-00, 050-983-80-44.

Дружковка. Продается дом в пос. 
Яковлевка, в р-не автовокзала, с печным 
отоплением. Можно в рассрочку. 40000 
грн. Тел. 066-871-92-07.

Дружковка. Продается дом в р-не мо-
лодого парка, 69 м/кв. Газ, вода, сарай, 
гараж, отдельно кухня и ванная комната, 
колодец. В подвале всегда сухо, воды 
никогда не было. Есть большой огород, 
сад. Тел. 099-311-88-82.

Дружковка. Продается Дом в районе 
Центрального рынка, город Константинов-
ка, по улице Тбилисская. Все коммуникации 
имеются: свет, газ, вода, канализация! 
Счётчики установлены. Есть твердото-
пливная печь! Общая площадь дома 54,7 
кв.м. Земельный участок 10 соток + Вода 
идёт постоянно. С мебелью и техникой. На 
территории есть: подвал, гараж, сарай, 
летняя кухня, летний душ и туалет. Во 
дворе растут деревья, виноград винный, 
орехи. Все подробности по телефону. Без 
долгов. Возможен торг реальному поку-
пателю. Тел. 066-352-88-92.

Дружковка. Продается дом в хоро-
шем состоянии, сад, огород, гараж, 
виноградник, два колодца, летняя кух-
ня, рядом городская канализация. Тел. 
095-595-77-48.

Дружковка. Продается кирпичный 
газифицированный дом 7*11 в пос. Рай-
ское, по ул. Донецкая, 11. Участок 17 
соток. Во дворе колодец, подвал. Тел. 
099-742-93-61.

Дружковка. Продается частный дом 
в р-не путепровода, 60 кв.м. газ, вода, 
флигель, гараж, участок 6 сот. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продам газиф. дом ул. К. 
Дружка 21, пос. Яковлевка, участок 10 
сот. хоз. постройки. 210 000 грн. Тел. 
066-912-51-96.

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

Дружковка. Продам дом 111 м. кв. по-
сёлок 200 план., дом газифицированный, 
все удобства, флигель на две комнаты, 
план 10 соток. Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом 90 м/кв, ул. 
Мира, 4-комн, евроремонт. Новые; врезка 
в городскую водосистему, сантехника, 
котел-автомат. Гараж с машиной, 10 сот. 
земли. Тел. 099-269-52-81.

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

Дружковка. Продам дом в пос. Алексе-
ево-Дружковка по ул. Неруды, без газа, 
5-комн, ванная, пристроенная кухня. 
10 соток, колодец, сад, рядом школа и 
остановка. Тел. 099-455-02-19.

Дружковка. Продам дом в пос. Донской, 
в р-не лагерей, с печным отоплением, во 
дворе колодец, скважина, гараж, сарай, 
летняя кухня. Участок 5 соток (огород). 
Тел. 095-319-54-86.

Дружковка. Продам дом в пос. Рай-
ское по ул. Королева 10, газ, летняя 
кухня, хоз. постройки, есть колодец. Тел. 
066-035-98-21.

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

Дружковка. Продам дом в хор. сост. 
сад, огород, гараж, виноградник, пласти-
ковый подвод воды к дому. с. Торское. 
Тел. 050-253-48-01.

Дружковка. Продам дом п. Торецкий, 
кирпичный, 5 комн., газифицырован. 
Имеется печь,хоз. постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом с печным 
отоплением, Энгельса 26 а, участок 
6 соток, приватизированный, рядом 
вода, газ, канализация. Обращаться 
Серова 87.

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

Дружковка. Продам жилой дом 75/55 
м/кв, пять комнат, газ, вода, мебель, 
бытовая техника. Хоз. постройки, 
гараж, сарай, п. Сурово, рядом выгон 
скота. Тел. 050-977-86-83.

Дружковка. Срочно продается дом, пос. 
Сурово, ул. Кутузова, дом 39, удобства 
в доме, ванна, туалет. Цена договорная. 
Тел. 066-395-40-82.

Константиновка. Продаётся дом с 
удобствами, летняя кухня, гараж со 
смотровой ямой в районе Червоный, 
рядом продуктовый магазин, 16 школа. 
Тел. 050-245-32-42.

Константиновка. Продается благоустро-
енный дом в центре Новоселовки по улице 
Томская, 9. Дом заходи и живи. Рядом в 
радиусе 10 метров 2 продуктовых мага-
зина, почта и остановка автобуса. Школа 
в 500 метров и садик.Есть всегда вода. 
Земли для ведения хозяйства (огорода) 
достаточно. Летний душ тоже имеется. 
Тел. 050-757-38-45.

Константиновка. Продам газ. дом 64 
м/кв, в р-не Красный Октябрь. Дом уте-
плен, со всеми ком. удобствами, на все 
счетчики, Окна пласт, мебель. Во дворе 
летняя кухня, душ, туалет, гараж, подвал, 
вольер. Цена договорная или обмен (авто, 
квартира) Тел. 066-829-81-15.

Константиновка. Продам новый трех 
этажный дом 225 м/кв. в центре го-
рода, в живописном месте на берегу 
пруда. Тел. 095-637-90-05.

Райское. Продается кирпичный гази-
фицированный дом в, по ул. Донецкая, 
имеется колодец и огород 7 соток. Тел. 
066-464-40-55.

Дачи
Дружковка. Продается дача в со-

обществе “Дружба“ пос. Яковлевка. 
Кирпичный дом. Тел. 066-647-74-40, 
050-041-65-59.

Гаражи
Дружковка. Продам гараж. Находит-

ся во дворе бывшей ГАИ. Гараж на две 
машины. Из шлакоблоков. Длина 11,6м. 
Ширина 3,8м. Площадь 44.08м. Есть погреб, 
верстаки, стеллажи. С электричеством и 
гаражным евроремонтом. Объявление с 
фото есть на ОЛХ. Тел. 063-830-67-72.

Дружковка. Продам метеллический 
гараж в кооперативе “Сигнал“ на ДеЩа. 
Первая линия, возле сторожки предста-
вителя. Размер 5*3,5. Свет, подвал. Тел. 
095-464-47-84.

Транспорт

Автомобили
Дружковка. Продам “Нива Шевроле“, 

2008 г. в, в рабочем состоянии. Тел. 
050-620-46-21.

Дружковка. Продам авто “Ваз-
2104“ 2003 г. в, 26000 грн. Торг. Тел. 
099-973-71-13.

Дружковка. Продам вантажный фургон 
малотоннажный “Богдан 2310“ 2011 г. 
Тел. 050-620-46-21.

Дружковка. Продам вантажный фургон 
малотоннажный “Иж“ 27175 2007 г. в. Тел. 
050-620-46-21.

Дружковка. Продам Газ 24 1982 г. в, 
цвет белый, заводская покупка, пробег 
100000, не было ДТП, в хорошем состо-
янии. Тел. 099-269-52-81.

Запчасти
Дружковка. Продается багажник на 

“Жигули“. Тел. 099-112-02-54.

Мебель
Дружковка. Продается тумба, сте-

клянная, черная для телевизора, новая, 
недорого. Тел. 095-577-90-56.

Дружковка. Продам стол комп., тумбу, 
комод,вешалку дерев. и другое. Б/У в 
отличном состоянии. Срочно, недорого. 
Тел. 095-530-44-36.

Дружковка. Продам стол обеденный 
полированный, комод - пенальный стол, 
стиральная машинка LG, кухня. Тел. 
050-546-01-97.

Дружковка. Продаю: кухня-мойка 
круглая с гибким штангом, сливом, с 
тумбой разм. 50х83, кухонный стол 45х73 
современная столешница, МДФ все новое, 
недорого. Тел. 095-631-59-65.

Зоомир
Дружковка. Продам домашних курей по 

120 грн. Тел. 068-381-91-65.

Дружковка. Продам картошку на корм 
животным 2,5 грн. за кг. (20 кг). Тел. 
050-916-37-83.

Константиновка. Продаю козу дойную 
после первого окота. Тел. 050-614-68-65.

Мир растений
Дружковка. Продам зимние сорта 

яблок. Тел. 099-754-90-72.

Дружковка. Продаю комн. растения: 
столетники, ден. деревья, молочай, юкку, 
розу, кактусы, хавортию, мелиссу, дека-
бриста, драцену. Тел. 095-105-47-60.

Быттехника
Дружковка. Продается стиральная 

машинка “Самсунг“ с вертикальной за-
грузкой (б/у) в отличном состоянии 1000 
грн. Тел. 066-414-52-85.

Дружковка. Продается холодильник 
“Индезит“, с холодильной камерой 
100 л. Изготовлен 2016 году. Тел. 
050-226-08-66.

Дружковка. Продается холодильник б/у 
в рабочем состоянии, сухая заморозка. 
Тел. 095-372-67-02.

Дружковка. Продам инв. коляску, 
мультиварку Тефаль, пылесос Филипс, 
телевизор Томсон. Тел. 066-974-67-90.

Дружковка. Продам комп. стол, бак 
нерж, пылесос, швейную машинку. Не 
дорого. Тел. 066-150-80-53.

Дружковка. Продам микроволновку 
“Самсунг“, электропечь “Сатурн“, инвалид-
ную коляску, ноутбук, телевизор, пылесос, 
мультиварка, ковер. Цена договорная. 
Тел. 095-882-94-15.

Дружковка. Продам холодильник в 
рабочем состоянии, сухая заморозка. 
Тел. 050-170-62-54.

Дружковка. Продам холодильник в 
рабочем состоянии, сухая заморозка. 
Тел. 050-170-62-54.
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Оголошення про проведення інвентаризації

 На території Іллінівської сільської об’єднаної 
територіальної громади  будуть  проводитися роботи 
з інвентаризації земельних ділянок із земель водного 
фонду комунальної власності.
 Інвентаризація земель проводиться на підставі рішення 
Іллінівської сільської ради Костянтинівського району 
Донецької області " Про проведення інвентаризації 
земельних ділянок комунальної власності" № VІІІ/10-
12 від 24.09.2021 р.. 
 ФО-П Малихін М.А. буде здійснювати погодження 
меж земельних ділянок суміжних землевласників 
(землекористувачів) відповідно до графіку, наведеного 
нижче. Просимо всіх землевласників (землекористувачів) 
з’явитися для погодження меж земельних ділянок за 
адресою  с. Іллінівка вул. Адміністративна, буд. 42/3,  30 
листопада  2021 р. о 9:00, перший поверх кабінет № 3.
У разі відсутності суміжних землекористувачів 
(землевласників) для погодження документацій, межі 
вважаються погодженими.
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Константиновка. Продам холодильник 
б/у и морозилку б/у в хорошем состоянии. 
Возможна доставка. Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника
Дружковка. Продается телевизор “Па-

триот“ 52 см, “Самсунг“ 52 см, “Филипс“ 
33 см. Тел. 050-847-25-10.

Дружковка. Продам смартфон “Нокия 
2.2“, в работе полгода. 1500 грн. Тел. 
095-848-36-99.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Котел б/у КСТ-16, твердо 
топливный, работает на газе. Новая ав-
томатика. Котел в хорошем состоянии. 
Труба асбестоцементная L-2,5 м/п, 150мм. 
Кирпич б/у 300 шт. Цена 1.7 грн. шт. Тел. 
050-626-14-99.

Дружковка. Продам новые чугунные 
семисекционные 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 рельсы, сварочный 
аппарат, котел К4М. Тел. 099-012-16-39.

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

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

Продам лист металлический 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; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. Тел. 
050-690-21-51.

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

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

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

Одежда, обувь
Дружковка. Продается шуба муж. 

черная иск. мех - 52 р, дубленка муж. 
коричн, молод, на овчине 50-52, пальто 
жен. драповое с чернобуркой новое 52 р, 
пальто жен. драповое с норковым ворот-
ником и манжетами. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам женское пальто, 
пуховик новое р-р 52-54 с капюшоном, 
отделка мех шиншилы, недорого. Тел. 
095-244-76-52.

Дружковка. Продам одежда женская: 
куртка, плащ, кожанный кордиган, брюки, 
свитера р 46-48 и 50-52, все современ-
ное не “Секонд“, очень недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продаются новые спецо-
вочные муж, костюмы х/б, новые рабочие 
халаты х/б муж, и жен, ватные брюки. 
Тел. 099-722-42-10.

Детский мир
Дружковка. Продается матрац детский 

в манеж 115*70, пальто дет, зимн, драп, 
на искусств. меху серого цвета - 30 разм, 
детское шерстяное одеяло зел. цв. Все в 
хорошем состоянии. Тел. 099-722-42-10.

РАЗНОЕ
Дружковка. Продается аллюмин. 

кастрюлю, дерев. прялка, тумбочка 
под телевизор, Тел. “Рейнфорд“, новый 
столовый сервиз “Колосок“ пр=во СССР, 
рез. сапоги 45 р, валенки чер. 45 р. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продается гладильная 
доска с подрукавником, 111*35 (см), вы-
сота регулируется (70-80 см), выдвижная 
подставка под утюг, ковер 2*3 (100% 
шерсть, Египет.), к хорошем состоянии. 
Тел. 066-077-16-95.

Дружковка. Продается кастрюля из 
нержавейки 30 л, кастрюля алюм. 40 л, 
кастрюля эмалир. 40 л, бочка керамическая 
40 л. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается стремянка 
комнатная 1.2 м, холодильник “Норд“ 
1.8 м, пылесос “Витэк“ 1800 вт, термос 2 
л. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается швейная ма-
шинка ножная, тумбочка Подольская. 
Тел. 095-291-55-56.

Дружковка. Продам 3-ч литровые банки 
по 5 грн, и другую посуду дешево, детские 
санки. Тел. 050-055-65-13.

Дружковка. Продам 3/4 дюйма 1=2м. 
б/у, трубу метал. дл. 1.5м, 100 мм, ящик 
рыбака, тиски слесарные 80 мм. Тел. 
050-219-59-89.

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

Дружковка. Продам аквариумы раз. 
800*350*500 - 140 л, стекло 6 мм,фильтры 
к ним, компрессора, нагреватели. Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продам вальер для собаки 
с утепленной будкой. Цена 3500 грн. Тел. 
050-974-74-88.

Дружковка. Продам гостиную мебель 
диван и 2 кресла, холодильник, стиральную 
машинку автомат. Тел. 095-582-65-04, 
066-878-89-05.

Дружковка. Продам грампластинки 
советской и зарубежной эстрады 1960 г. 
Тел. 050-475-16-30.

Дружковка. Продам два полуторных 
ватных одеяло, с атласным красным 
верхом, б/у в хорошем состоянии 100 
грн. пододеяльники полуторные бе-
лые б/у 50 грн. Тел. 095-163-28-81, 
095-517-49-32.

Дружковка. Продам две трости (обычная 
и для инсультника), электроблиницу, елка 
(сосна маленькая), детские новогодние 
костюмы, сервизы чайные и кофейные. 
Тел. 050-052-10-29, 095-192-47-13.

Дружковка. Продам двери 2*0.6 б/у, 
холодильник б/у, стиральная машинка 
“Аурика“ б/у, газовый баллон б/у. Тел. 
066-383-73-32.

Дружковка. Продам дрова недорого, 
кирпич б/у. Тел. 099-311-88-82.

Дружковка. Продам ковры шерстянные 
2х3 цвет бордовый и зеленый. Стол темн. 
полировка, раздвижной. Недорого. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам котел газовый 
напольный, печь газовую 4-комф. “Го-
реста“, круги наждачные разные. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам котел под твер-
дое топливо с варочной поверхностью 
для приготовления пищи 10 квт. Тел. 
099-193-02-97.

Дружковка. Продам мужскую спор-
тивную сумку новую, плед новый, все 
недорого. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам насос для полива, 
утюг ковровая скатерть, струмок, йо-
гуртница, покрывало импортное, ковер 
1*2, накидка для дивана и кресел. Тел. 
095-575-77-48.

Дружковка. Продам настенные 
спортивные брусья разборные. Тел. 
099-386-03-26.

Дружковка. Продам недорого трех-
дверный шкаф с антресолью в отл. 
сост.;; Электромясорубка; Гитара 6 струн; 
Колонки; Керогаз. Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам новое постельное 
белье 3 комплекта, новый палас 2.5*5, 
сервизы чайные на 12 персон, палатку, 
шифоньер. Тел. 050-025-11-48.

Дружковка. Продам перегной. Само-
вывоз, дешево. Тел. 050-229-07-10.

Дружковка. Продам пылесос, манеж 
кроватка, тумбочка под телевизор, кни-
ги кулинарии и художественные. Тел. 
066-269-64-80.

Дружковка. Продам рамочки для фото 
стекло полностью, телевизор “SAMSUNG“ 
32 диагональ, без ремонта, в отл. сост. 
Продам картину масло природа 60х60 
Тел. 099-226-72-92.

Дружковка. Продам тарелки мелкие, 
глубокие, чашки, рюмки, банки 3 л, бутыль 
20 л, струмок, соковарку, салатницы. Тел. 
095-711-54-76.

Дружковка. Продам уголь, горох, ку-
лак, насіння антроцит. Продаю швейные 
машинки. Тел. 099-260-36-93.

Дружковка. Продам холодильник Днепр 
в отл. сост. белый 1,6 высота 2000 грн. 
Тел. 066-146-31-34.

Дружковка. Продам холодильник, 
стиральную машинку, газовую плиту, 
телевизор, велосипед, ковер, кастрюли, 
кофеварку, авто кресло, авто зарядное, эл. 
двигатель, котел КСТ-16, стеклянные бу-
тыли, дистиллятор. Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам черепяные бочки, 
6 ведер, судки, весы, тепло вентилятор, 
недорого. Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам шерст. ковер со 
стены укр. рис 2,0*1,4, жакордовое по-
крывало корич. цвета, два ватных одеяла 
1.5 сп - 2 шт и 2х сп, 1 шт, новое байковое 
одеяло 1.5 сп, пр-во СССР, плед шерст в 
клетку. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам шифоньер, стулья, 
трельяж, ножная швейная машинка с 
тумбочкой, обогреватель “Уголек“, оде-
яло верблюжье. Тел. 095-711-54-76.

Дружковка. Продам эл. станцию 6.5 
квт “Хонда“, телевизор “Пионер 124 см. 
плазма, телевизор “Тошиба“ 55 см, жк, 
тумбочка 2 в 1 (натуральное дерево), 
карниз металлический 3 м. крученый. 
Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продам электродрель 220 
в. - 350 вт, электросоковыжималка, утюг 
электрический (импортный), мясорубка 
ручная. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам электроды МП-3, 
АНО-4, сумку спортивную на колесиках, 
брюки ватные 50 р. Тел. 050-920-97-27.

Дружковка. Продаюся дрова, ко-
лотые по Энгельса 26а, обращаться 
Серова 87.

Дружковка. Продаются пуховые по-
душки 75*75 - 3 шт, пуховые подушки 
65*65 - 3 шт, новые наволочки 80*80 3- 
шт, новое розовое марселевое покрывало 
1,5 сп. Тел. 099-722-42-10.

Константиновка. Продам в Констан-
тиновке мотоцикл МТ 10 Днепр, Колонка 
Iunkers, молочный сепаратор, Гиря 30 кг., 
Банки 0,5 л., Котел кс3. Тел. 050-210-
25-80; 095-514-99-65.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю гараж на ДЩ 1-2 
линия. Тел. 095-464-47-84.

Быттехника
Константиновка. Куплю холодильник 

б/у и морозилку б/у в рабочем состоя-
нии или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Транспорт
Константиновка. Дорого куплю мо-

тоциклы и запчасти под реставрацию, 
восстановление, М72, Ява, Иж-49, БМВ, 
ДКВ, Цкндапп, К-750, мопеды и другие 
мотоциклы. За информацию о покупке 
мотоцикла и запчастей денежное возна-
граждение. Тел. 099-403-15-66.

Прочее
Дорого куплю старые нерабочие 

телевизоры пр-ва СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, радиодетали, 
радиолампы, бытовые и компьютерные 
платы и прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду заберу. Тел. 066-
557-09-72; 093-664-61-13.

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

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

Константиновка. Куплю шкуры кролика, 
очень дорого. А также шкуры нутрий. Тел. 
050-939-62-53.

Константиновка. Покупаю часы, моне-
ты, значки, медали, объективы, бинокли, 
подсбаканнка статуэтки, бижутерию СССР. 
Елочные игрушки, куклы, машинки, игры 
СССР. Документы на награды, облигации, 
свидетельства о рождении, бумажные 
деньги, пивные бокалы, деревянные 
шахматы и др. старину. Тел. 099-653-
21-06; 096-094-55-71.

Куплю купоно-карбованцы Украины, 
бинокли, бижутерию, ордена, значки 
в тяжелом металле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстаканники, духовые 
инструменты, флаги, вымпелы, шахма-
ты СССР. Часы наручные, карманные, 
настенные (периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов внешпосылтор-
га, куклы СССР. Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! покупаю бытовую 
электронику времен СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, приемники, усилители, 
видеомагнитафоны в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые радиодетали и 
платы! Компьютерные платы! Любые 
аккумуляторы. Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду сам. Звоните 
сейчас. Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 1-комн. кв, 5/5 в 

малосемейке по ул. Дружбы 89 а. Тел. 
095-491-20-13.

Дружковка. Сдается 2-комн. кв. р-н ма-
газина “Донбасс“ 1/5 мебель, горячая вода 
на длительный срок. Тел. 050-814-68-40.

Дружковка. Сдается 3-комн. кв, в р-не 
17 школы, автономное отопление, горячая 
вода, стиральная машинка автомат, холо-
дильник, мебель. Тел. 095-685-68-78.

Дружковка. Сдается земля 10 соток 
сроком на 1-5 лет, пос. 200 пл. Есть вода. 
Тел. 050-226-08-66.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв, (ма-
лосемейка), 3/5. Оплата зима - 1000 + 
счетчики, лето - 500 + счетчики. Тел. 
066-759-76-65.
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ПОВІДОМЛЕННЯ АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» не здійснює постачання природного газу
Шановні абоненти та користувачі послуг АТ «Донецькоблгаз»!
АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» повторно інформує про те що не здійснює постачання природного 

газу з 01.10. 2020 р., а тільки розподіл природного газу. Згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.10. 2021 р. № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги роз-
поділу природного газу» оплату за послугу розподілу природного газу необхідно здійснювати 
на поточні рахунки із спеціальним режимом використання на відповідні УГГ.

Споживачі, які мають заборгованість за спожитий природний газ до 30.09. 2020 р. повинні 
повністю погасити заборгованість на рахунки відповідного УГГ АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

АТ «Донецькоблгаз» нагадує, що споживач повинен здійснювати оплату за постачання при-
родного газу своєму діючому постачальнику з яким уклав типовий договір на його розрахун-
ковий рахунок та не допускати виникнення заборгованості перед таким постачальником.

Для повернення помилково сплачених коштів за постачання природного газу, Вам необхід-
но звернутися з заявою та необхідним пакетом документів(копії паспорту, ідентифікаційного 
коду, квитанції, фотофіксація показників лічильника газу) до відповідного УГГ.

ПОВІДОМЛЕННЯ АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
Про оплату послуг з розподілу природного газу
АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» інформує
Оплата послуг з розподілу природного газу здійснюється шляхом перерахування коштів ви-

ключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, 
що надходять за послуги розподілу природного газу.

Поточні рахунки із спеціальним режимом  АТ «Донецькоблгаз» (Код ЄДРПОУ 03361075)  
відкриті у Філії — Донецьке обласне управління в АТ «Державний ощадний банк України»

UA193351060000026035304041495 (від населення) ; 
UА243351060000026036303041495 (від бюджетних та релігійних організацій.);
UА293351060000026037302041495 (від промислових під-в).
* АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (Код ЄДР-

ПОУ 20317035) у ТВБВ №10004/0289 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 
відкрито поточні рахунки в національній валюті зі спеціальним режимом використання для 
зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу за катего-
ріями споживання:

UА833351060000026035306314799 (від населення);
UА783351060000026034307314799 (від бюджетних та релігійних організацій);
UA733351060000026033308314799 (від промислових підприємств).
* КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (ЄДРПОУ 

24805642) у ТВБВ №10004/0271 І - А типу філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» відкрито поточні рахунки в національній валюті зі спеціальним режимом використання 
для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу за ка-
тегоріями споживання:

UА083351060000026034307380370 (від населення) ;
UА953351060000026032309380370 (від бюджетних та релігійних організацій) ;
UА033351060000026033308380370 (від промислових підприємств);
* КРАСНОАРМІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (ЄДР-

ПОУ 20316981) у ТВБВ №10004\0218 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 
відкрито поточні рахунки в національній валюті зі спеціальним режимом використання для 
зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу за катего-
ріями споживання:

UА563351060000026037308245808 (від населення);
UА663351060000026039306245808 (від бюджетних та релігійних підприємств);
UА613351060000026038307245808 (від промислових підприємств).
* КОСТЯНТИНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (ЄДР-

ПОУ 20316946) у ТВБВ №_10004/063 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»  
відкрито поточні рахунки в національній валюті зі спеціальним режимом використання для 
зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу за катего-
ріями споживання:

UА243351060000026037301041612(від населення);
UА193351060000026036302041612 (від бюджетних та релігійних підприємств);
UА143351060000026035303041612 (від промислових підприємств).
* СЛОВ'ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ (ЄДРПОУ 

20316969) у ТВБВ № 10004/0570 філії - Донецьке обласне управління АТ«Ощадбанк» відкри-
то поточні рахунки  в національній валюті зі спеціальним режимом використання для зара-
хування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу за категоріями 
споживання:

UА903351060000026037306433139 (від населення);
UА803351060000026035308433139 (від бюджетних та релігійних організацій);
UА853351060000026036307433139 (від промислових підприємств).
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10. 2021 р. № 1080 «Про забез-

печення проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу»

ПОВІДОМЛЕННЯ АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 
Заходи щодо енергоефективності та енергозбереження!
Питання енергоефективності та енергозбереження в Україні стає все більш актуальним. 

Пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або ін-
шої діяльності регулюється не тільки на Державному рівні, а і повинна торкатися кожного 
окремого споживача енергоресурсів. Для цього здійснюється стимулювання щодо заходів з 
енергоефективності та енергозбереження, у тому числі через програми Фонду енергоефек-
тивності.

Виконання простих заходів, які направлені на підтримку енергоефективності є дуже важли-
вим не тільки для економічного та стратегічного розвитку країни, але і вирішує гострі еколо-
гічні проблеми шкідливих викидів і відходів, а отже і національної безпеки України.

Найбільш ефективне рішення проблеми досягається шляхом поєднання різних чинників — 
людського, технічного, організаційного.

Національні програми енергоефективності розроблені і в нашій країні, як на Державному 
рівні, так і на місцевих рівнях. (Закон України «Про енергозбереження», Закон України «Про 
енергетичну ефективність будівель», Комплексна програма енергоефективності бюджетної, 
комунальної та житлової сфер Краматорської територіальної громади). З комплексною про-
грамою енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер можна ознайомитись 
на сайті Краматорської міської ради. 

Уряд України також пропонує державну програму у сфері енергоефективності та енергоз-
береження "ТЕПЛИЙ КРЕДИТ".

Існує багато сучасних технологій та обладнання, що дозволяють заощаджувати кошти на 
комунальних послугах, більш детально можна ознайомитися на сайті Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України.  

Шановні споживачі енергоресурсів, не будьте байдужими та не нехтуйте заходами енергоз-
береження та енергоефективності в побуті.

З повагою, адміністрація АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

Дружковка. Сдам 1-комн. кв, 1/5, с 
мебелью, в р-не кинотеатра “Космос“, 
долгосрочно. Тел. 095-465-81-54.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв, 9/9, 
общ. 29.5, комнат 14.6, кухня 6.6, по 
ул. Энгельса, окна пластиковые. Тел. 
095-573-51-19.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв, в р-не 
маг. “Беларусь“ за коммунальные услуги. 
Тел. 099-045-32-91.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 5\5, пл. 
29 м2, адрес ул. Солидарности д. 49. Тел. 
099-643-70-82.

Дружковка. Сдам 2-коме. кв, на втором 
этаже, чистая, частично с мебелью, в р-не 
дома престарелых. Тел. 066-539-58-69.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв, 1/5 по 
ул. Космонавтов, в р-не школы №7, ко-
лонка, с быт. техникой. За услуги. Тел. 
095-485-18-61.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв, 2/5, в 
р-не дома пионер на длительный срок. 
Тел. 099-721-10-91.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв, 4/5. Тел. 
050-276-38-47.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв, на 
длительный срок. Тел. 095-573-47-89.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. 5/5 8 
микро, р-н гимназии. Тел. 095-845-00-12.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. на дли-
тельный срок частично с мебелью. Тел. 
066-539-58-69.

Дружковка. Сдам 3-комн. кв., в р-не 
АТФ с мебелью, полный набор бытовой 
техники, и электроводонагреватель. С 
10:00 до 21:00. Тел. 095-073-10-64.

Дружковка. Сдам гараж в частном 
секторе. Тел. 050-270-73-83.

Дружковка. Сдам гараж на ДЩ. Тел. 
095-424-63-75.

Дружковка. Сдам квартиру в р-не 
ГорГаз, 2/5, за квартплату. Тел. 
095-131-84-95.

Дружковка. Сдаю 2-комн. кв, в р-не 
школы №6 на длительный срок. Тел. 
050-546-01-97.

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

Константиновка. Сдам 1-комн. кв, на 
5 этаже, в р-не “Белой Акации“, магазин 
“Осень“, на длительный срок. Аренда 
800 грн, есть мебель, холодильник, те-
левизор. Квартира теплая, ремонта нет, 
есть интернет. Рядом школа, садик. Тел. 
066-436-62-98.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1-комн. кв. с хозяй-

кой на 8-9 микро. назиму 1000 грн. в мес. 
Пенсионер не судим, не кодирован. Тел. 
066-067-22-87.

Дружковка. Сниму подвал или по-
греб, желательно в черте города. Тел. 
099-074-32-34.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю две однокомнатные 

квартиры на двух комнатную квартиру, 
первый и последний этаж не предлагать. 
Тел. 095-145-23-74.

Потери и находки
Дружковка. Найдены документы на 

имя Богарчук Олег Петровича. Тел. 
066-793-04-51.

Документы
Втрачене посвідчення дитини з мно-

годітної сім‘ї на ім‘я Власович Вікторії 
Костянтинівни вважати недійсним.

Утерянный военный билет серия СО № 
855437 на имя Щербань (Сибирцева) Татья-
ны Николаевны считать недействительным.

Сообщения
Дружковка. Интеллигентный, поря-

дочный, адекватный мужчина 53\170\70, 
познакомлюсь с женщиной для с\о, с 
разумной разницей в возрасте. Тел. 
099-453-33-21.

Повідомляємо власника (користувача) 
суміжної земельної ділянки за адресою 
-Донецька область, Краматорський рай-
он, Дружківська МТГ,м. Дружківка, вул. 
Громова,26, про те,що 01 грудня 2021 
р.,з 08.00 по 10.00 будуть проводитися 
роботи по встановленню (відновленню) 
межових знаків меж земельної ділянки 
розташованої за адресою -Донецька 
область, Краматорський район, Друж-
ківська МТГ,м. Дружківка,вул.Громова, 
28. У випадку нез‘явлення встановлен-
ня (відновлення) межових знаків буде 
виконуватись без вашої присутності. З 
усіх питань зазначених у повідомленні 
звертатися за Тел. 066-065-94-48.

Рынок труда
Ищу работу

Ищу работу любую оплачиваемую, 
могу клеить обои. Тел. 066-724-40-80.

Есть работа

Дружковка
Дружковка. Нужна женщина по уходу 

за пожилой женщиной, за право насле-
дования жилья. Тел. 050-239-63-53.

Дружковка. Нужна помощница для 
пожилых людей, на 2-3 час в день. 
Помощь в доставке и приготовление 
продуктов а так же уход. 9-микро. 
Тел. 050-293-73-23.
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Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність. 
Планована діяльність полягає у відпрацюванні ділянок Північна-3, Східна-2, Західна 

та Північна-1 Новорайського родовища: відпрацювання кар’єрів №2,№3,№7,№8,№9, 
ділянки Західна та Північна-1 Новорайського родовища; відпрацювання кар’єру 
№4 ділянки Північна-3 та кар’єру №6 ділянки Північна 2 Новорайського 
родовища; відпрацювання кар’єру №5 ділянки Східна-2 Новорайского родовища, 
які розташовані на території Краматорського району Донецької області, а також 
зміну цільового призначення земель сільсько-господарського призначення на землі 
промисловості транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами. 

На теперішній час Новорайське родовище відпрацьовується відкритим способом.
Планована ділянка родовища відпрацьовується відкритим способом, діяльність 

підприємства пов'язана з видобутком корисних копалин і спрямована на переміщення 
значного обсягу гірничої маси за допомогою важкої техніки. Технологія видобутку 
вогнетривких глин складається з процесів навантаження і розвантаження гірничої 
маси, переміщення розкривних порід у відвали, в результаті чого площа родовища 
істотно змінена з утворенням техногенних ландшафтів.

Технологічна схема ведення гірничих робіт визначена відповідно до фізико-
механічних властивостей корисної копалини і розкривних порід, а також 
необхідності селективної виїмки вогнетривких глин.

Для ведення гірничих робіт на кар’єрах застосовується комбінована (транспортна 
та безтранспортна) система розробки з внутрішнім відвалоутворенням і 
переміщенням розкривних порід у вироблений простір кар'єру.

Одночасно з роботами з видобутку корисної копалини проводяться роботи по 
гірничотехнічній рекультивації порушених гірничими роботами земель. 

Загальні балансові запаси глин на кар’єрі № 4 ділянки Північна-3 складають 
4700,0 тис. т. Продуктивність кар'єру складає 300,0 тис. т глини на рік. Термін 
служби кар'єру – 13,55 років.

Загальні балансові запаси глин на кар’єрі № 2 ділянки Західна та Північна-1 
складають 4882,0 тис. т. Продуктивність кар'єру № 2 складає 500,0 тис. т глини на 
рік. Термін служби кар'єру № 2 – 8,3 років.

Загальні балансові запаси глин на кар’єрі № 3 ділянки Західна та Північна-1 
складають 8594,0 тис. т. Продуктивність кар’єру №3 по корисній копалині прийнята 
500,0 тис. т на рік. Термін служби кар'єру – 14,6 років.

Передбачається відпрацювання балансових запасів кар’єра № 5 ділянки Східна-2 
в кількості 3326 тис.т. Продуктивність кар'єру складає 400 тис. т глини на рік. 
Термін служби кар'єру – 4,05 років.

_____________________________________________________________________
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління»,
Код згідно з ЄДРПОУ 00191796
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька область, м. Дружківка, 

вул. Поленова, буд. 112.
Контактний номер телефону: (06264)2-04-16
E-mail: farenikvf@vesco.com.ua
_____________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 
ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні 

дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, 
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-

підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки 

впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
Контактна особа: заступник директора Департаменту екологічної оцінки, 

контролю та екологічних фінансів, начальник відділу формування державної 
політики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада Павлівна.

 e-mail: OVD@mepr.gov.ua
_____________________________________________________________________

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено 

допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України

_____________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 

його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (вказується у шапці оголошення) та надання громадськості доступу до 
звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається 
для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. 

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
_____________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 
_____________________________________________________________________

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки 

впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
Контактна особа: заступник директора Департаменту екологічної оцінки, 

контролю та екологічних фінансів, начальник відділу формування державної 
політики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада Павлівна. e-mail: OVD@
mepr.gov.ua

_____________________________________________________________________
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки 

впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
Контактна особа: заступник директора Департаменту екологічної оцінки, 

контролю та екологічних фінансів, начальник відділу формування державної 
політики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада Павлівна. e-mail: OVD@
mepr.gov.ua

_____________________________________________________________________
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

(вказати назву органу, поштову та електронну 
адресу, телефон та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, повідомлення про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

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

- в робочі часи з 25.11.2021 року за адресою: 
Андріївська об’єднана територіальна громада,  84192, Україна, Донецька обл., 

Краматорський район, с. Андріївка, вул. Миру, 7Б тел.: (0626) 63-86-23, 0956903665.  
E-Mail адреса: 04342045@mail.gov.ua, контактна особа Олена Нікітіна

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

                                                                                                        
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом господарювання)

                                                                        2021988517                                         
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

Оголошення
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
84137, Донецька область, Краматорський район, с. Маяки, вул. Лісна, 1А.
контактний номер телефону: +38 (095) 841 57 58.
Е-mail: skh10082016@gmail.com.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планованою діяльністю планується провести «Реконструкцію виробничих 

потужностей ТОВ «ПТАХОФАБРИКА ФЕНІКС» розташованих за адресою: 
84137, Донецька область, Краматорський район, с. Маяки, вул. Лісна, 1А».

ТОВ «ПТАХОФАБРИКА ФЕНІКС» – це самостійне виробниче 
підприємство, яке спеціалізується на вирощувані птиці з метою отримання 
курячого яйця.

Метою планованої діяльності є реконструкція потужностей діючої 
птахофабрики з добудовою трьох пташників для утримання курей-несучок, із 
збільшенням поголів’я до 1 134 330 птахо-місць, загальною продуктивністю 
птахофабрики 221 555 300 (проектна кількість) яєць на рік. Також планованою 
діяльністю передбачається компостувати курячий послід природним способом 
з метою отримання добрива компосту на основі курячого посліду.

Технічна альтернатива 1
Утримання промислового поголів’я курей-несучок передбачається у 

клітинних батареях поліпшеної конструкції виробництва торгової марки «Big 
Dutchman» (Німеччина).

ТМ «Big Dutchman» виробляє етажеркові батареї на два-три яруси, які 
виготовлені з металевих решіток, вкритих сплавом цинку та алюмінію, що 
дозволяє захистити метал від корозії. 

Клітки поліпшеної конструкції відрізняються від звичайних кліткових 
батарей збільшеними розмірами та наявністю в них додаткових пристосувань 
(сідал, лотків з золою, піском або тирсою, килимків для сточування кігтів). 
Все це у поєднанні зі збільшеною площею підлоги клітки створює умови 
наближені до природних.

Для годівлі птиці використовують ланцюговий або спіральний 
кормороздавач, який швидко та рівномірно розподіляє корм по годівниці, 
яка розміщена за кліткою. Для напування птиці використовують ніпельні 
напувалки з краплевловлювачами.

Знесені яйця скочуються з кліток по підніжній решітці до спеціального 
жолоба для збору яєць.

Послід видаляється за допомогою стрічкової системи.
Клітки поліпшеної конструкції можуть бути обладнані повітряним 

клапаном. Підсушування посліду сприяє зниженню рівня загазованості (парів 
аміаку) у пташнику.

На підприємстві щоденно утворюється близько 80 т сирого безпідстилкового 
курячого посліду вологістю 60-70%. Послід, після карантинізації, складають 
на спеціально підготованій водонепроникній поверхні у бурти висотою до 
2 м, шириною зверху – 2-2,05 м, додають біопрепарат з бактерицидними та 
фунгіцидними властивостями та зберігають від 1 до 3 місяців.

Під час компостування, до компостної суміші можуть додаватися активні 
біологічні та мінеральні добавки. Термін дозрівання компостної суміші 
складає від 2 до 6 місяців.

Готове добриво (компост) планується фасувати у мішки з полімерних 
матеріалів масою: 1, 5, 10, 25, 50 кг та насипом від 1 т. Термін придатності 
готової продукції необмежений.

Перевагами утримання птиці у клітках поліпшеної конструкції є:
економна витрата кормів;
раціональне розміщення птахів;
повний контроль над умовами утримання і розведення;
можливість забезпечити високий і постійний показник несучості протягом 

року;
біологічна і ветеринарна безпека;
Головною перевагою утримання птиці у клітках поліпшеної конструкції – 

це утримання курей-несучок в умовах наближених до природних.
Технічна альтернатива 2
Планованою діяльністю передбачається утримання промислового поголів’я 

курей-несучок у етажеркових клітинних батареях на три-п’ять ярусів 
виробництва торгової марки «Big Dutchman» (Німеччина).

Клітинні батареї виготовлені з металевих решіток, вкритих сплавом цинку 
та алюмінію, що дозволяє захистити метал від корозії.

Для годівлі птиці використовують ланцюговий або спіральний 
кормороздавач, який швидко та рівномірно розподіляє корм по годівниці, 
яка розміщена за кліткою. Для напування птиці використовують ніпельні 
напувалки. Знесені яйця скочуються з кліток по підніжній решітці до 
спеціального жолоба для збору яєць. Послід прибирають стрічковими 
конвеєрами, розміщеними під кожним ярусом кліток.

Зібраний послід вивозиться транспортом у спеціально відведені місця для 
карантинізації протягом 1 місяця. Послід після карантинізації вивозять у місця 
зберігання або безпосередньо на земельні ділянки, які потрібно удобрити. Для 
розміщення великої кількості посліду необхідне додаткове відведення землі.

Недоліком кліткового утримання курей-несучок є утримання курей у 
неволі, відсутність природного раціону. Малорухливий спосіб життя у клітці 
може призвести до ожиріння, що може вплинути на продуктивність та імунітет 
птиці. Нестачу вітамінів необхідно доповнювати штучними добавками та 
вітамінними комплексами, які можуть вплинути на якість яєць.

Порівняння розглянутих варіантів утримання птиці показало, що технічна 
альтернатива 1 є оптимальною, оскільки в ній закладені основні принципи 
стабільної роботи птахофабрики, високий рівень автоматизації, а головне 
утримання курей-несучок приведене до вимог Наказу Мінекономіки України 
№ 2601-06/68401-03 від 16.11.2020 «Про затвердження Вимог благополуччя 
сільськогосподарських тварин під час їх утримання», який забезпечує 
дотримання та виконання вимог Директиви Ради 1999/74/ЄС від 19 липня 1999 
року про встановлення мінімальних правил захисту курей-несучок.

Далі запланована діяльність розглядається для технічної альтернативи 1.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реконструкцію виробничих потужностей ТОВ «ПТАХОФАБРИКА 

ФЕНІКС» з добудовою трьох корпусів для курей-несучок та цеху з виробництва 
добрива передбачається на земельній ділянці площею 21,299 га, з кадастровим 
номером 1424284600:04:000:0214, яка відповідно до витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, на правах довгострокової оренди 
належить ТОВ «ПТАХОФАБРИКА ФЕНІКС». Цільове призначення земельної 

ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
На даній земельній ділянці розташовані виробничі потужності діючої 
птахофабрики ТОВ «ПТАХОФАБРИКА ФЕНІКС».

Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти планованої 
діяльності не вимагається.

Птахофабрика з вирощування та утримання курей-несучок для отримання 
товарного курячого яйця розміщується на території колишнього комплексу з 
розведення великої рогатої худоби. Територія підприємства з півночі, зі сходу 
та із заходу межує з земельними ділянками приватної власності для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва; з півдня – з земельними 
ділянками Державної та приватної власності для ведення індивідуального 
садівництва.

Житлова забудова с. Маяки знаходиться з півночі на відстані 2100 м.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв’язку з тим, що 

провадження планованої діяльності (реконструкція та будівництво) планується 
у межах земельної ділянки, яка перебуває у власності ТОВ «ПТАХОФАБРИКА 
ФЕНІКС», та на якій розміщені її виробничі потужності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація технічних рішень планованої діяльності із застосуванням 

сучасних вимог та технологій утримання курей-несучок, новітнього 
технологічного обладнання провідних виробників сприятиме організації 
екологічно безпечного, високопродуктивного виробництва, що дозволить 
забезпечити населення якісним товарним курячим яйцем; забезпечити 
населення та аграріїв добривом (компостом на основі курячого посліду); 
інвестувати в місцеву економіку.

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

Річна кількість виробництва яєць буде становити 221 555 300 шт.
Кількість курей-несучок складе 1 134 330 голів. Кількість молодняку – 280 

000 голів.
Загальний вихід безпідстилкового курячого посліду – 43,2 тис. т/рік.
Річна кількість виробництва органічного добрива «Агрокомпост» - 21,6 тис. 

т/рік.
Потреба в ресурсах при провадженні планованої діяльності:
- земельних – 21,299 га (площа забудови – 31047,2 м2, з них: виробничих 

будівель – 30017,4 м2; допоміжних – 1029,8 м2);
- сировинних:
- загальна потреба у кормах – 35 000 т/рік;
- вода – 360 м3/добу; 131,4 тис. м3/рік;
- витрати електроенергії – 2280 тис. кВт/рік;
- трудових - 200 чоловік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих  речовин в атмосферному повітрі 
населених пунктів;

по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність на них 

безпосереднього впливу;
по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудови 

комплексу.
щодо технічної альтернативи 2 – Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
дотримання погоджених та орендованих меж території для будівництва
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається .
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
еколого-інженерна підготовка території не передбачається
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
територіальні обмеження визначені містобудівними умовами та 

обмеженнями, інженерно-транспортною та промисловою структурою 
(забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
клімат і мікроклімат – не очікується;  
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;
геологічне середовище – очікується на допустимому рівні;
водне середовище: безпосереднє скидання стічних вод у водні об'єкти 

відсутнє;
 ґрунт – при плануванні території і ритті котлованів при влаштуванні 

підземних частин будівель (споруд); заняття земель під об'єкти планованої 
діяльності; розміщення відходів;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкті – викиди забруднюючих 
речовин, шумовий вплив;

навколишнє соціальне середовище – забезпечення населення товарами 
тваринництва, а саме курячим яйцем та добривом, інвестування в місцеву 
економіку.

техногенне середовище – вплив відсутній
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічно технічної альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічної альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 

видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, отже згідно 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 
2017 року статті 3 пункт 3 підпункт 2 частинам 4 та 5 підлягають оцінці впливу 

на довкілля 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

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

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

включенню до звіту з ОВД для планової діяльності передбачається відповідно 
вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст.6) та Постанови 
КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)
що видається 
Державною інспекцією архітектури та містобудування України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

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

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
облдержадміністрації,

вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313,
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович

___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ПТАХОФАБРИКА ФЕНІКС»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ 40734352
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Проєкт Стратегії розвитку Костянтинівської міської територіальної громади до 2027 року (далі - Стратегія).
Костянтинівська міська рада Донецької області повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Стратегії розвитку Костянтинівської 

міської територіальної громади до 2027 року (далі - Стратегія).
Стратегія розвитку Костянтинівської міської територіальної громади до 2027 року є головним планувальним документом розвитку громади, що визначає цілі, завдання, 

пріоритети, напрями сталого економічного і соціального розвитку, критерії та логіку прийняття управлінських рішень міською владою на середньостроковий та довгостроковий 
періоди з урахуванням загальнодержавних та обласних пріоритетів, дає оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку громади.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 

планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 24 листопада 2021 року офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради до 24 грудня 2021 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження   та пропозиції до звіту 

із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані 
зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з Проєктом Стратегії розвитку Костянтинівської міської територіальної громади до 2027 року, звітом про стратегічну екологічну оцінку та отримати додаткову 
інформацію можна за адресою: вул. Олекси Тихого, 260,                     м. Костянтинівка, Донецька область, 85114 aбо за телефонами: (06272) 4-39-34,                        4-02-12.

Зауваження і пропозиції до Проєкту Стратегії розвитку Костянтинівської міської територіальної громади до 2027 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються 
до Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради Донецької області.

Відповідальна особа: начальник відділу економіки і торгівлі Власенко Ганна Володимирівна (контактні дані: konstecon@gmail.com , або за телефоном: (06272)               4-39-34).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Міський  голова                                                                                                                                                                                       Олег АЗАРОВ
Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку Костянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік (далі - 
Програма).

Костянтинівська міська рада Донецької області повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Програма економічного і 
соціального розвитку Костянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік.

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя 
населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного 
іміджу території громади.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 

планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 24 листопада 2021 року офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради до 24 грудня 2021 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження   та пропозиції до звіту із 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження 
або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Програма економічного і соціального розвитку Костянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік, звітом про стратегічну екологічну 
оцінку та отримати додаткову інформацію можна за адресою:                        вул. Олекси Тихого, 260, м. Костянтинівка, Донецька область, 85114 aбо за телефонами: (06272) 
4-39-34, 4-02-12.

Зауваження і пропозиції до проекту Програма економічного і соціального розвитку Костянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради Донецької області.

Відповідальна особа: начальник відділу економіки і торгівлі Власенко Ганна Володимирівна (контактні дані: konstecon@gmail.com , або за телефоном: (06272) 4-39-34).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Міський  голова                                                                                                                                                                                          Олег АЗАРОВ
Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 Повна назва документа державного планування: «Програма економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік» (далі 
– Програма). 

Волноваська міська військово-цивільна адміністрація рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Програми.
Програма визначає основні цілі соціально-економічного розвитку, пріоритетні завдання та заходи щодо головної стратегічної мети розвитку – підвищення добробуту населення 

та забезпечення сталого зростання економіки територіальної громади.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Стратегія соціально економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія). 
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Стратегії.
Стратегія визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя 

населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного 
іміджу території громади.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 

планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме                24 листопада 2021 року на сайті Волноваської міської військово-цивільної адміністрації до 24 грудня 2021 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником.                             За результатами розгляду замовник враховує 
одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Стратегії, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. Центральна 88, м. Волноваха, 
Донецька обл., 85700.

Зауваження і пропозиції до проєкту до  Стратегії та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Волноваської міської військово-цивільної адміністрації.
Відповідальна особа: Начальник відділу економіки, торгівлі та інвестиційної діяльності Волноваської міської військово-цивільної адміністрації – Марина МОСКАЛЕНКО, 

тел. (06244) 4-10-35.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Областная газета “Знамя Индустрии”
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку Курахівської міської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма).
Курахівська міська рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Програми.
Програма визначає основні цілі соціально-економічного розвитку, пріоритетні завдання та заходи щодо головної стратегічної мети розвитку – підвищення добробуту населення 

та забезпечення сталого зростання економіки територіальної громади.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 

планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 22 листопада 2021 року на сайті Курахівської міської ради до 22 грудня 2021 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження 
або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Програми, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову інформацію можна за адресою: пр-т Миру, буд. 4, м. Курахове, 
Покровський р-н, Донецька обл., 85612 або на офіційному сайті: https://gorsovet.org.ua/, або за телефоном:+38(278) 3 11 73.

Зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Курахівської міської ради Донецької області, 
ел.адреса: 04053298@mail.gov.ua.

Відповідальна особа: Начальник відділу з питань місцевого соціально-економічного розвитку, стратегічного планування та інвестиційної політики Управління економічного 
розвитку та правового забезпечення Курахівської міської ради, Ісакова Ганна, +38(278)31173, 04053298_3082200740@mail.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                            Роман ПАДУН
Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Проєкт Стратегії розвитку Курахівської міської територіальної громади до 2027 року  (далі - Стратегія).
Курахівська міська рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Стратегії.
Стратегія визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя 

населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного 
іміджу території громади.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 

планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 22 листопада 2021 року на сайті Курахівської міської ради до 22 грудня 2021 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження 
або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Стратегії, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову інформацію можна за адресою: пр-т Миру, буд. 4, м. Курахове, Покровський 
р-н, Донецька обл., 85612 або на офіційному сайті: https://gorsovet.org.ua/, або за телефоном:+38(278) 3 11 73.

Зауваження і пропозиції до проєкту Стратегії та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Курахівської міської ради Донецької області, 
ел.адреса: 04053298@mail.gov.ua.

Відповідальна особа: Начальник відділу з питань місцевого соціально-економічного розвитку, стратегічного планування та інвестиційної політики Управління економічного 
розвитку та правового забезпечення Курахівської міської ради, Ісакова Ганна, +38(278)31173, 04053298_3082200740@mail.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                               Роман ПАДУН
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Стратегія-2030 (далі – Стратегія). 
Маріупольська міська рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Стратегії.
Стратегія визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя 

населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного 
іміджу території Маріупольської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 

планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме                24 листопада 2021 року на сайті Маріупольської міської ради до 24 грудня 2021 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження 
або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Стратегії, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову інформацію можна за адресою: пр. Миру,70,          м. Маріуполь, Донецька 
область, 87555 або  за телефоном: (0629)52-80-32 та Контактного центру +38 (067) 345-1555; +38 (050) 345-1555.

Зауваження і пропозиції до проєкту Стратегії та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області.
Відповідальна особа: начальник відділу соціально-економічного розвитку та моніторингу реалізації Стратегії департаменту з питань економіки міської ради, Калиновський 

Євген Григорійович (контактні дані: evgeniy.kalinovskiy@mariupolrada.gov.ua, через Контактний центр +38 (067) 345-1555; +38 (050) 345-1555).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                                                                                                                Орлов С.В.

Областная газета “Знамя Индустрии”

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 
планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме                24 листопада 2021 року на сайті Волноваської міської військово-цивільної адміністрації до 24 грудня 2021 року.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту 
із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником.                             За результатами розгляду замовник 
враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Програми, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. Центральна 88, м. Волноваха, 
Донецька обл., 85700.

Зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Волноваської міської військово-цивільної адміністрації.
Відповідальна особа: Начальник відділу економіки, торгівлі та інвестиційної діяльності Волноваської міської військово-цивільної адміністрації – Марина МОСКАЛЕНКО, 

тел. (06244) 4-10-35.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Областная газета “Знамя Индустрии”

Продовження. Початок  на 22 стор.
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24 ноября 2021 года в 12:00 — 20 лунный день. Хотите 
улучшить эмоциональныи�  фон и настроение - новая стрижка 
как нельзя кстати.

Чтобы не испортить себе позитивныи�  настрои�  окраску волос 
стоит отложить.

25 ноября 2021 года в 12:00 — 21 лунный день. Стрижка 
сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но 
не стоит в это время лечить зубы.

Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь 
нужных Вам людеи�  стоит покрасить волосы в светлыи�  тон.

26 ноября 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. Новая 
стрижка позволит повысить Вашу значимость в окружении, 
и поправить свое здоровье в частности дыхательную систему. 

Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую 
луну волосы растут медленнее.

Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить 
волосы в естественныи�  цвет.

27 ноября 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Стрижка 
сегодня противопоказана, она может стать причинои�  разных 
неурядиц и неприятностеи� .

Окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит 
доверить кому то из своих близких, это придаст позитивныи�  
настрои�  и добавит радость в Вашу жизнь.

28 ноября 2021 года в 12:00 — 24 лунный день. Именно 
сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством 
энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую 
прическу надолго.

Если Вы находитесь в поиске новои�  работы или хотите 

произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить 
волосы натуральными красителями в темныи�  оттенок.

29 ноября 2021 года в 12:00 — 25 лунный день. Стрижка 
сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом 
состоянии.

Окрасив волосы сегодня вы можете ввязаться в неже-
лательныи�  конфликт, произвести тем самым негативное 
впечатление на окружающих и подпортить свое положение 
в обществе.

30 ноября 2021 года в 12:00 — 26 лунный день. Стрижку 
сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти 
грусти и депрессии.

Если Вам предстоит важная встреча, на которои�  вы должны 
произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос 
в естественныи�  цвет натуральными красителями.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НОЯБРЬ

17.11.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Пума. 5. Госпиталь. 10. Обед. 15. Фиалка. 18. Изувер. 19. Лод-
ка. 20. Валун. 21. Кнут. 22. Рулетка. 26. Титр. 27. Радушие. 28. Реви-
зор. 29. Меню. 31. Мигалка. 32. Порт. 34. Подушка. 36. Правление. 
37. Траншея. 41. Шмат. 43. Амбар. 44. Вахта. 45. Коля. 47. Прицеп. 
48. Разряд. 51. Орех. 52. Львов. 53. Бухта. 54. Мини. 56. Каланча. 
58. Химчистка. 62. Потолок. 66. Лупа. 69. Отгадка. 71. Толк. 73. 
Абрикос. 74. Попугай. 75. Звук. 77. Капитал. 81. Часы. 82. Уроки. 
83. Оковы. 84. Брикет. 85. Нудист. 86. Рога. 87. Стихоплет. 88. Пакт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Биение. 2. Флот. 3. Паспарту. 4. Молчун. 6. Омар. 7. Перл. 8.Тент. 9. 
Лава. 11. Банкир. 12. Диктофон. 13. Дуст. 14. Нектар. 16. Аджика. 17. Кли-
ент. 23. Улика. 24. Есаул. 25. Кукан. 29. Малыш. 30. Юность. 32. Плен-
ка. 33. Талия. 35. Шампиньон. 38. Авторитет. 39. Крапива. 40. Хвороба. 
42. Мотор. 46. Ладан. 49. Охрана. 50. Импорт. 51. Отдел. 55. Исток. 57. 
Алебастр. 59. Метка. 60. Иваси. 61. Такса. 63. Орнамент. 64. Уговор. 65. 
Бросок. 67. Утварь. 68. Хирург. 70. Музыка. 72. Лосось. 76. Кикс. 77. Килт. 
78. Прах. 79. Трап. 80. Ложе. 81. Чадо.

ПОГОДА •   НОЯБРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
29 ноября - 5 декабря

3. Место для переправы на реке. 5. Касса сбербанка. 
10. Зимние розвальни. 15. Тяпка, сапка. 18. Кисловодская 
минералка. 19. Футляр школьного писателя. 20. Движение 
по течению. 21. Бабушкина дочь. 22. Железный конь. 26. 
Лукавый обманщик. 27. Музыкальный мэтр. 28. Премудрая 
рыба. 29. Неминуемый конец. 31. Лежанка в кабинете 
врача. 32. Дирижерский пиджак. 34. Боец корриды. 36. 
Класс в вузе. 37. Наниматель секунданта. 41. Подъемник 
в небоскребе. 43. Оборотень "орла". 44. Гостья Страны 
Чудес. 45. Генный двойник. 47. "Премия" официанта. 48. 
60 секунд. 51. Любитель чужих кораллов. 52. Пьющая 
птичка на Фонтанке. 53. Авторское сочинение. 54. Ца-
рица казино. 56. Обмен товара на деньги. 58. Золотая 
бездна. 62. Алкоголик, пропойца. 66. Символ канадского 
флага. 69. Милицейский маяк. 71. Брутто минус нетто. 
73. Домашняя сбербанка. 74. Друг Труса и Балбеса. 75. 
Царское повеление. 77. Вид лечебной мази. 81. Спор-
тивная обувь.82. Морская хищница. 83. Последняя буква 
Кириллицы. 84. Торжественное обещание.85. Одноглазый 
великан. 86. Скряга, скупердяй. 87. Припортовые воды. 
88. Любимица зятя.

По горизонтали:
1. Четвероногий друг человека. 2. Мелкая рябь на воде. 3. Спор-

тивная легкая лодка.4. Каникулы на работе. 6. Гайкин "муж". 7. Зо-
лотоносная курочка. 8. Полосатый халцедон.9. Яблочное вино. 11. 
Приступ нервного возбуждения. 12. Международная полиция.13. 
Ночная песнь без слов. 14. Летняя сушь. 16. Бантик на ботинке. 
17. Записьв кулинарной книге. 23. Период в боксе. 24. Основа-
ние новогодней елки. 25. Высшаяпремия в киноискусстве США. 
29. Городской арык. 30. Интервал в четыре ступени.32. Символ 
вечного возрождения. 33. Дикая лесная свинья. 35. Бревна, лесо-
материалы.38. Коллективный осмотр достопримечательностей. 
39. Посудный музыкальный инструмент.40. Интеллектуальная игра 
в клеточку. 42. Пламенная начальница. 46. Травяной бульон.49. 
Флорентийская золотая монета. 50. Щипцы для бровей. 51. 
Старинная забегаловка.55. Августовский цветок. 57. Разборка, 
но не бандитская. 59. Гончарный пластилин.60. Тканая материя. 
61. Овощной атрибут Хэллоуина. 63. Быль, которой не было. 64. 
Космическая пустота. 65. Безнадежная печаль. 67. Фигуристая 
линейка. 68. Спортивное общество милиционеров. 70. Заведение 
с красотками. 72. Больница для беременных. 76. Муж дочери. 
77. Государственный п. 73 по горизонтали. 78. Стекло, склонное 
к преувеличению. 79. Нулевой сектор рулетки. 80. Юбка меньше 
некуда.81. Металлургическое топливо.

По вертикали:

ОВЕН (21.03-20.04). Чем спокойнее вы будете смотреть на 
текущую ситуацию, тем большего успеха сможете достичь. 
Постарайтесь на полную мощь использовать имеющиеся у 

вас деловые контакты и помощь друзей. Сумейте войти в доверие к 
собеседнику. В выходные старайтесь говорить исключительно правду, 
избегая даже случайного искажения информации. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Скромность будет украшать вас и избавит 
от недоразумений и конфликтных ситуаций. А вот за свои права 
придется побороться. Поменьше эмоций, побольше аргумента-
ции, тогда к вам прислушаются. Вам необходимо спрятать свои 

уязвимые места подальше от взглядов окружающих, это необходимо 
для решения важных дел и во избежание ошибок. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Порой вам будет казаться, что всё идет 
не так, как хотелось бы. Не волнуйтесь, всё идет нормально. Вы 
много работали и по праву заслужили полноценный отдых. Вас 

ждут приятные перемены в личной жизни. Вы почувствуете, что ваши 
мечты сбываются. Кроме того, у вас может возникнуть хороший шанс 
для карьерного роста и получения большой прибыли. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь не слишком откровенничать в 
отношениях с начальством. Вы могли запланировать слишком 
много, вероятно, вам придется отказаться от части намеченного, 

просто чтобы не устать. Если нет уверенности, лучше не браться за 
новое дело. В выходные наведите порядок в мыслях, вещах и бумагах. 
И - отдыхайте, позволяйте себе маленькие слабости. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете получить заманчивое деловое 
предложение. Однако не спешите говорить да, сначала наве-
дите справки. Вероятно знакомство с полезными людьми. Вам 

обеспечен успех на работе, которого вы совсем не ожидали. Возможно, 
появится шанс найти источник дополнительного заработка. В выход-
ные в общении с близкими людьми будьте максимально тактичны, 
семейные проблемы вам ни к чему. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит нервничать по пустякам. Обсто-
ятельства будут благоприятствовать тому, что вы окажетесь 
в нужное время в нужном месте. Возможны неожиданные 
изменения в планах и даже переоценка ценностей. В выходные 

смените активную роль на пассивную, и не отказывайтесь от пред-
ложенной помощи.Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас могут посетить грустные мысли, не 
поддавайтесь депрессии. На самом деле, всё идет хорошо. 
Сконцентрируйтесь на идеях и планах и вы сможете многого 

достичь за короткий промежуток времени. Дома вы сможете отдохнуть 
от тревожных мыслей. В выходные загляните к друзьям, и вы узнаете 
что-то интересное.Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возрастет нагрузка интеллекту-
ального характера, от вас потребуется больше ответственно-
сти, зато вы сможете хорошо заработать. Выходные принесут 

вдохновение и необычные новые идеи, благоприятна деятельность, 
направленная на расширение границ, во всех смыслах. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На ваши плечи ляжет миссия миротвор-
ца: на работе, среди близких людей и друзей. Прислушайтесь к 
голосу своей интуиции, возможно, именно она подскажет вам, 
как действовать дальше. Постарайтесь хотя бы изобразить 

бурную деятельность, ведь вы окажитесь в поле зрения начальства. 
В выходные стоит заняться накопившимися домашними делами. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Это полный искушений период. Не 
исключено, что вас попытаются обмануть, будьте начеку и не 
попадайтесь на крючок. Постарайтесь не уходить от трудного 
разговора с партнерами по работе или по жизни, будет внесена 

ясность в ваши отношения, после чего есть большая вероятность их 
восстановления. Желательно постараться умерить свои амбиции. В 
выходные будьте разумны в тратах. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Время располагает к началу новых 
проектов и новых дел, но при этом совершенно не заботится о 
том, чтобы у вас находились на них силы и время. В выходные 
стоит признать свои ошибки, упрямство поставит вас в неловкое 

положение. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Любое проявление оригинальности с 
вашей стороны будет восприниматься окружающими очень 
по-разному. Не стоит впадать в крайности. Безнадежные, с 

точки зрения коллег по работе, проекты вам удастся воплотить. Вы 
блестяще продемонстрируете свой профессионализм. В выходные 
лучший способ сгладить домашние неурядицы – это всей семьей 
отправиться за покупками.Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день - четверг. 

°C: ночь -4°,
       день -1°. 
Долгота дня - 8 ч 50 мин
Восход - 6:50
Заход - 15:40

°C: ночь -4°,
       день +4°. 
Долгота дня - 8 ч 49 мин
Восход - 6:51
Заход - 15:40

°C: ночь -4,
       день +4°. 
Долгота дня - 8 ч 46 мин
Восход - 6:53
Заход - 15:39

°C: ночь +1°,
       день +8°. 
Долгота дня - 8 ч 44 мин
Восход - 6:54
Заход - 15:38

°C: ночь +8°, 
       день +11°. 
Долгота дня - 8 ч 42 мин
Восход - 6:55
Заход - 15:37

°C: ночь +5°,
       день +10°.
Долгота дня - 8 ч 40 мин
Восход - 6:57
Заход - 15:37

°C: ночь +7°, 
       день +13°.
Долгота дня - 8 ч 38 мин
Восход - 6:58
Заход - 15:36

Среда 
24 ноября

Четверг
25 ноября

Пятница
26 ноября

Суббота
27 ноября

Воскресенье
28 ноября

Понедельник
29 ноября

Вторник
30 ноября
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