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А В Д Е Е В К А

«ФАНТОМНЫЕ БОЛИ» ТЕПЛОСЕТЕЙ
УСЛУГИ НЕТ, ТРУБ И БАТАРЕЙ НЕТ, НО АБОНПЛАТА НАЧИСЛЕНА

Б А Х М У Т

В медицине есть такое понятие 
как фантомные боли. Это неприят-
ные ощущения разной степени и ха-
рактера в частях тела, которых 
уже нет, либо чувствительность 
в которых потеряна из-за болез-
ни. Подобная ситуация произошла 
и с начислением абонплаты за услу-
ги теплосети. Счет предусматри-
вает, в том числе и оплату мест 
общего пользования — подъездов, 
где батарей уже нет десятки лет, 
а заплатить за несуществующее 
тепло придется.

Нарушение логики, по мнению 
потребителеи� , в том, что або-
нентскую плату насчитали как 

гражданам, пользующимся услугами 
централизованного отопления, так 
и тем, в квартирах которых установлена 
индивидуалка. К последним относится 
и жительница Константиновки Ольга 
Таранова. Когда женщина увидела по-
следнюю квитанцию за ноябрь, то была, 
мягко говоря, неприятно удивлена.

— Сначала транспортировка за газ, 
теперь абонплата за отопление — уже 
страшно подумать, за что еще нам вы-
ставят счет. И так половина зарплаты 
уходит на оплату коммуналки. Но боль-
ше всего возмущает то, что я должна 
оплачивать несуществующие услуги! 
— пожаловалась Ольга журналистам.

Жительница Константиновки не един-
ственная, кто не доволен нововведени-
ями в оплате услуг теплосети. Гневные 
посты, призывы объединяться против 
деи� ствии�  теплоснабжающеи�  органи-
зации, писать жалобы в вышестоящие 
инстанции — с такими предложения-
ми выступают пользователи соцсетеи�  
в различных городах Донецкои�  области.

«Так есть ли вариант на законных 
основаниях отказаться от абонплаты 
теплосети и что для этого необходимо 

сделать рядовым потребителям?» — 
такои�  вопрос журналисты адресовали 
специалисту в сфере юриспруденции.

— В соответствии с пунктом 5 части 
2 статьи 7 Закона Украины «О жилищ-
но-коммунальных услугах» индивиду-
альныи�  потребитель обязан оплачивать 
предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги по ценам/тарифам, уста-
новленным в соответствии с законо-
дательством, в сроки, установленные 
соответствующими договорами.

Деи� ствующими нормативными акта-
ми Украины установлена обязанность 
уплаты коммунальных платежеи�  граж-
данами. Такая обязанность существует 
даже тогда, когда коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежащим об-
разом (низкая температура обогрева, 
и т. д.). Во всяком случае эти норма-
тивные акты обязывают теплосети 
насчитывать эти тарифы и требовать 
платежи от пользоваталеи� . И лишь в слу-
чае несогласия с ними (после такого на-
числения) граждане могут обжаловать 
эти деи� ствия в судебном порядке, что, 
в свою же очередь, также влечет за собои�  
финансовые траты (оплата юристов, 
судебных сборов).

К сожалению, в большинстве случаев 
суд становится на сторону государства 
и предприятии� , распределяющих тепло, 
а не на сторону граждан, которые не в 

состоянии оплатить сполна имеющуюся 
задолженность. В отдельных случаях 
суды обязуют теплосети провести пе-
рерасчет по установленным методикам 
либо применить сроки исковои�  давно-
сти, чтобы уменьшить сумму существу-
ющих долгов.

Кроме того, ситуация с методиками 
расчета настолько вызвала резонанс 
в обществе, что к неи�  подключились 
люди с сильнои�  гражданскои�  позици-
еи� , которые за счет своих сил, времени 
и финансов, обращаются в суд, с целью 
отмены данного приказа Минрегиона 
от 22.11.2018 № 315.

Не так давно, 11 ноября 2020 года 
в деле № 640/9462/19 Шестои�  адми-
нистративныи�  суд г. Киева, к сожале-
нию, отказал истцу в отмене данного 
приказа. Судебные тяжбы по этому делу 
продолжались с июня 2019 года. В этом 
деле истец мотивировал свои�  иск тем, 
что установленная приказом Методика 
распределения объема потребле�нных 
услуг нарушает права тем, что в неи�  на-
рушен баланс: наступление негативных 
последствии�  от ее деи� ствия для граждан 
явно больше, чем позитивных. Но суд 
не учел таких доводов, — прокоммен-
тировал юрист.

Однако практика показывает, что 
гражданское давление и общественныи�  
резонанс могут повлиять на любое ве-
домство или министерство. Например, 
на ситуацию может повлиять подписи 
соответствующих петиции�  Президенту, 
Верховнои�  Раде. Многократные обра-
щения на горячую правительственную 
линию и в Национальную комиссию, 
осуществляющую государственное 
регулирование в сферах энергетики 
и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Если 
такие явления обретут массовыи�  харак-
тер, власть не сможет позволить себе 
не брать их во внимание.

В Новогродовке скоро «новоселье»

Прямий зв’язок
17 грудня 2020 року з 10:00 до 11:00 

за телефоном (06272) 4-02-58 
на запитання мешканців міста 

Костянтинівка відповідатиме керуючий 
справами виконавчого комітету 

ЖУРАВЛЬОВ Олексій Ігорович.

П О К Р О В С К А Я  О Т Г

Центр безопасности граждан почти готов. На стро-
ительство затратили почти год работ и около 12 
миллионов гривень.

Теперь Новогродовка готова получить новыи�  современныи�  
Центр пожарнои�  безопасности для местнои�  громады. Ныне 
сооружение завершено на восемьдесят процентов.

Так есть ли вариант на законных 
основаниях отказаться от 
абонплаты теплосети и что 
для этого необходимо сделать 
рядовым потребителям?

Первыи�  за годы от начала боевых деи� ствии�  на Дон-
бассе реи� с «Киев – Авдеевка» прибыл на Донетчину 
14 декабря. Сообщение между городами было пре-

рвано в 2014 году.
«Укрзализныця» продлила маршрут поезда № 135 / 136 

сообщением «Киев – Покровск» до станции «Авдеевка». 
Поезд отправился 13 декабря со станции «Киев-Пассажир-
скии� » в 19:19 и 14 декабря прибыл на станцию «Авдеевка» 
в 09:10. В обратном направлении отправление со станции 
«Авдеевка» — в 21:15, прибытие на станцию «Киев-Пасса-
жирскии� » — в 11:04.

В травматологическом отделении бахмутскои�  «Мно-
гопрофильнои�  больницы интенсивного лечения» 
открыт современныи�  зал лечебнои�  физкультуры. Он 

нужен для реабилитации взрослых и детеи�  (от трех лет) с 
поражением опорно-двигательного аппарата.

В зале – шведская стенка, беговая дорожка, велотренажер, 
массажныи�  стол, ходунки, фитбол, брусья реабилитационные, 
тренажер ротационныи�  и другое оборудование для ускорения 
процесса реабилитации пациентов.

Для каждого из них специалист составит индивидуальную 
программу реабилитации, медсестра проведет сеансы лечеб-
нои�  физкультуры и массажа. Все услуги пациент получает 
бесплатно в рамках Программы медицинских гарантии� .

Направление на занятия выпишет семеи� ныи�  или лечащии�  
врач.

Впервые за шесть лет

Бесплатная реабилитация
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О Б Р А З О В А Н И Е

БЕЗ СОСИСОК, НО С 15-ДЮЙМОВЫМ МОНИТОРОМ 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВВОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ШКОЛ УКРАИНЫ

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Министерство здра-
воохранения разработа-
ло новый санитарный 
регламент для учреж-
дений общего среднего 
образования, который 
начнет действовать с 1 
января 2021 года.

Нововведения кос-
нутся как сферы пи-
тания в школьных 

столовых, так и наличия 
определенного техническо-
го оборудования для орга-
низации учебного процес-
са. Итак, следуя основным 

пунктам санитарного регла-
мента, в образовательных 
заведениях должны преду-
смотреть следующее:

– ученики, которые про-
живают на расстоянии более 
2 км от школы, обеспечива-
ются транспортом для под-
воза к школе;

– все работники школ 
должны проходить обяза-
тельные профилактические 
осмотры (если они сделают 
это несвоевременно, то к ра-
боте не допускаются);

– запрещено арендовать 
помещения школ не под 

образовательные потреб-
ности;

– подключение к сети 
Интернет допускается про-
водное или беспроводное (в 
последнем случае роутеры 
Wi-Fi должны размещать-
ся на высоте не менее 2 м 
от пола и выключаться по 
окончании занятии� );

– диагональ мониторов 
персональных компьюте-
ров, которые используются 
в учебном процессе, должна 
быть не менее 15 дюи� мов 
(если же для обучения за-
деи� ствованы ноутбуки, то 

допускается экран 14 дюи� -
мов, но обязательно нали-
чие клавиатуры и мышки);

– для профилактики ско-
лиоза и нарушении�  органов 
зрения и слуха учеников ре-
комендовано не менее 2 раз 
в год пересаживать в другие 
ряды;

– детеи� , часто болеющих 
простудными заболевания-
ми, ревматизмом, ангинами, 
советуют размещать за пар-
тами у внутреннеи�  стены;

– во всех школах сани-
тарные комнаты (туалеты) 
должны быть внутри зда-
нии� ;

– под запрет для продажи 
в школьных буфетах попали 
такие продукты, как: чипсы, 
сухарики, попкорн, колбасы, 
сосиски, копченая и соленая 
рыба, некоторые сладости;

– в школьном меню обя-
зательно должны присут-
ствовать злаковые, овощи, 
фрукты и ягоды, молочные 
продукты (если ребенку 
показано диетическое пи-
тание, то по справке от пе-
диатра учебное заведение 
обязано предусмотреть воз-
можность приготовления 
отдельных блюд).

Ф И Н А Н С Ы

Медицина в селе: секрет успеха 
Ильиновской громады

– Всего 4 года существует Ильиновская громада. Тогда, в 
2017 году, мы столкнулись с тем, что амбулатории и ФАПы 
наших се�л находились на балансе Константиновскои�  раи� -
оннои�  рады, что, в свою очередь, не позволяло нам полно-
ценно приступить к ремонтам медицинских учреждении� , 
– рассказывает глава громады Владимир Маринич. – Но 
мы упорно добивались передачи «медицины» нам. Писали 
неоднократные обращения в раи� онныи�  совет, обращались 
лично к депутатам, поднимали вопрос на областном уров-
не. И смогли все� -таки добиться, чтобы Константиновскии�  
раи� онныи�  совет передал на баланс Ильиновского сельского 
совета амбулатории и ФАПы. 1 декабря 2020 года мы заре-
гистрировали собственное КНП Ильиновского сельского 
совета «Центр первичнои�  медико-санитарнои�  помощи».

Результаты работы видны невооруженным взглядом. Сто-
ит проехаться по громаде. Как говорится, успех – это труд, 
желание и постоянныи�  поиск. За время существования на 
территории Ильиновскои�  ОТГ построены две комфортные 
амбулатории семеи� нои�  медицины в с. Ильиновка и п. Кле-
бан-Бык. На последнеи�  сессии депутаты приняли решение о 
принятии на баланс этих здании� . Амбулатория п. Клебан-Бык 
уже начала работу и принимает посетителеи� . В селе Ильи-
новка амбулатория откроется к Новому году. В 2020 году 
был отремонтирован ФАП села Полтавка. Жителеи�  села 
теперь принимают в чистых и теплых комнатах, в планах 
оборудовать ФАП новои�  мебелью.

Крупныи�  проект по созданию комфортных условии�  в 
медицинских учреждениях готовится к реализации в селе 
Плещеевка. Здесь, благодаря специальнои�  программе «Под-
держка Восточнои�  Украины», будет отремонтирован ФАП. 
Планируется поменять окна, провести ремонты комнаты и 
санузла, поменять систему отопления. Капитально отремон-
тированное и утепленное помещение уже веснои�  порадует 
местных жителеи� .

ФАП села Степановка также готовится к обновлению. 
Здесь выполнят текущии�  ремонт благодаря помощи ООО 
«Красныи�  Крест Украины». Также готовится к ремонту ФАП 
села Новоеленовка.

– Мы уделяем огромное внимание поддержке и развитию 
медицины, – подве�л итоги разговора Владимир Маринич. – 
За сче�т бюджета Ильиновскои�  громады все эти четыре года 
выплачивали заработную плату младшему медицинскому 
персоналу, обеспечивали работу автомобилеи�  медицинских 
учреждении� , оплачивали энергоносители. Сельскии�  совет 
выделял деньги на Программы по борьбе с туберкуле�зом, 
на профилактику ВИЧ/СПИДа, на централизованные меро-
приятия по иммунопрофилактике (прививки), на обеспе-
чение инсулином больных сахарным диабетом. В планах на 
будущее – ремонт принятых ФАПов и амбулатории� , закупка 
современного оборудования и оснащения.

Владимир МАРИНИЧ, Ильиновский сельский голова

БОЛЬШЕ ОТДЕЛОВ ПРИНИМАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

НОВОМУ МЭРУ УСТАНОВИЛИ РАЗМЕР НАДБАВКИ

«БОИМСЯ, ЧТО НЕ ВЫТЯНЕМ»: КАК ВЫБИРАЛИ 
СЕКРЕТАРЯ ГОРСОВЕТА

Согласно протоколу 
внеочередного засе-
дания Государствен-

нои�  комиссии по вопросам 
техногенно-экологическои�  
безопасности и ЧС, на пери-
од карантина не проводятся 
личные приемы граждан в 
общественнои�  приемнои� . Эта 
информация размещена на 
саи� те исполкома горсовета.

Такое положение сохраня-

ется во всех городах Украины. 
На первом этаже исполкома 
есть ящик, в которыи�  можно 
вбросить любое обращение. 
Но есть вопросы, которые 
можно решить только лично, 
например, выписаться или 
прописаться в доме, другое. 
Поэтому в таких отделах по 
предварительнои�  записи ве-
дут прием специалисты.

По состоянию на понедель-

ник, 14 декабря, в кабинете 
№ 224 ежедневно принимает 
государственныи�  регистра-
тор (099-354-36-33).

Специалисты отдела реги-
страции примут посетите-
леи�  в кабинете № 116 также 
с понедельника по пятницу. 
Телефон для предваритель-
нои�  записи 099-053-60-44.

Ежедневно помогут ре-
шить возникшую проблему 

в центре предоставления 
административных услуг в 
кабинете № 118. Телефон: 
050-164-89-49.

По вторникам и четвергам 
ждут посетителеи�  в службе 
по делам детеи�  (каб № 228), 
телефон: 066-034-11-69. И в 
центре социальных служб, 
каб № 225, телефоны: 095-
132-04-58 и 050-733-26-24.

Один из вопросов, 
вынесенных на 
второе пленарное 

заседание первои�  сессии 
горсовета седьмого созыва, 
касался присвоения ранга 
городскому голове.

Так, депутаты проголосо-
вали за присвоение Олегу 
Азарову 7 ранга должност-
ного лица местного самоу-
правления в границах тре-
тьеи�  категории должностеи� .

С учетом стажа госслуж-

бы городского головы, ко-
торыи�  составляет 7 лет и 9 
месяцев, ему установлена 
надбавка за выслугу лет в 
размере 15% от должност-
ного оклада с учетом допла-
ты за ранг.

Олег Азаров за это ре-
шение не голосовал, аргу-
ментировав как конфликт 
интересов. Большинством 
голосов депутаты одобрили 
это решение.

В репортаж одного из 
телеканалов в Донец-
кои�  области попали 

кадры, на которых видно, как 
депутаты городского совета 
Константиновки во время 
первои�  сессии обсуждают в 
сообщениях процедуру назна-
чения секретаря горсовета.

Местныи�  журналист-рас-
следователь Петр Чумаков 
предполагает, что участни-
ками переписки являются 
местная бизнесвумен На-
талия Измаи� лова (на видео 
«Наталья Николаевна») и 
депутат от партии «Оппо-
зиционная платформа – За 

жизнь».
На кадрах видно, как «На-

талья Николаевна» приказы-
вает депутату срочно «пред-
лагать вынести вопрос по 
секретарю» (речь идет о Де-
нисе Коржикове, директоре 
стекольного завода, которого 
позже все же избрали на эту 

должность). На что получает 
ответ: «Мы боимся, что не 
вытянем».

Журналист усмотрел в 
этои�  ситуации лоббиро-
вание интересов местного 
бизнеса через «зависимых» 
новоизбранных депутатов 
горсовета.

Законом №1072-IX от 04.12.2020 года предпринимате-
леи� , работающих по первои�  группе единого налога, 
освободили от уплаты и единого налога и единого 

социального взноса за себя.
Не делать вышеназванные отчисления можно за декабрь 

этого года и январь-маи�  следующего, 2021 года. Однако, по 
информации налоговиков, эти периоды вои� дут в страховои�  
стаж.

Предприниматели первои�  группы сэкономят в декабре 
210,20 гривень единого налога и 1 100 гривень ЕСВ. Согласно 
проекту «Бюджета-2021», в следущем году предприниматели 
смогут сэкономить 1 135 гривень единого налога (227 гри-
вень в месяц) и 6 600 гривень ЕСВ (1 320 гривень в месяц).

ФОПы первой группы сэкономят
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ДОЛЖНИКОВ ХОТЯТ ПРИРАВНЯТЬ 
К «АЛИМЕНТЩИКАМ»

К О М М У Н А Л К А 

По данным статисти-
ки, долги украинцев за 
энергоносители и комму-
нальные услуги постоян-
но растут, в октябре они 
превысили 56 млрд грн.

Недавно профильныи�  
комитет ВР предло-
жил к рассмотре-

нию законопроект № 3613. 
В документе предусмотре-
но наказывать задолжников 
за коммуналку так же, как 
злостных «алиментщиков».

То есть, взыскивать долг 
можно будет автоматически 
по исполнительному листу 
из зарплаты неплательщика 
(не более 50%). Если задолж-
ник не платит более четы-
рех месяцев, запретить ему 
выезжать за границу. К тому 
же временно, до полного по-
гашения долга, запретить за-
должнику управлять любым 
транспортным средством и 
пользоваться огнестрель-
ным охотничьим и другим 
оружием. Еще задолжников 
предлагают штрафовать. 

Если не платишь год – на 20% 
от суммы долга, два года – 
на 30% от суммы, три года и 
более – на 50%.

Юристы уточнили, что 
если закон примут, то запре-
ты и автоматические взыска-

ния долгов распространятся 
на тех, кто накопит долги по-
сле того, как закон начнет 
деи� ствовать. Юрист Влади-
мир Столитнии�  подчеркнул, 
что законопроект направлен 
на тех, у кого есть деньги, но 

они годами не платят. Ведь 
такие должники имеют ав-
томобили, ездят за границу, 
прочее. И напомнил, что в от-
ношении неплательщиков 
алиментов эти запреты дали 
хорошии�  результат.

Ц Е Н Ы

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Город остался без томографа
Компьютерная томография – один из самых современ-

ных и информативных методов качественного исследова-
ния организма. В больнице Константиновки компьютер-
ный томограф работал круглосуточно, и его применяли 
для диагностики онкологических заболеваний, острых 
травм при ДТП, заболеваний органов брюшной полости, 
заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

В период пандемии коронавируснои�  инфекции обсле-
дование на компьютерном томографе стало неза-
менимым для диагностики пневмонии� . Нагрузка на 

медицинскии�  аппарат в последние месяцы резко возросла: 
при норме 6-8 человек за рабочии�  день рентгенолога коли-
чество пациентов доходило до 50 человек.

На прошлои�  неделе город остался без компьютерного 
томографа – оборудование поломалось. По словам дирек-
тора КНП «МБИЛ» Елены Руденко, в Украине специалисты 
только однои�  фирмы имеют лицензию на проведение работ 
по наладке компьютерного томографа.

– Еще на прошлои�  неделе мы связались со специалистами 
для устранения поломки компьютерного томографа, но из-
за большои�  загруженности наладчики не могут оперативно 
отреагировать на все вызовы. Нам пообещали, что в Констан-
тиновку они приедут 16 декабря, – объяснила Елена Руденко.

Напомним, что исследования на городском томографе па-
циентам проводились бесплатно. Теперь же жители громады, 
которые нуждаются в проведении такои�  процедуры, вынуж-
дены прибегать к платным услугам частных рентгенологов.

В декабре все клиен-
ты, выбравшие в ка-
честве поставщика 

газа компанию YASNO, полу-
чат новые платежки. В них 
будет новыи�  лицевои�  счет. 
При этом EIC-код остался 
прежним.

Там же будут указаны объ-
ем использованного в ноя-
бре газа и сумма к оплате. 
Оплатить за услугу клиенты, 
согласно Правилам, должны 

до 25 декабря.
Объем газа, использован-

ныи�  в ноябре, определился 
по показаниям, переданным 
Донецкоблгазу. Передавать 
их следует с 1 по 5 число каж-
дого месяца за предыдущии� , 
чтобы не было путаницы 
в показаниях и разницы в 
суммах оплаты. То есть мы 
передаем показания в свои�  
местныи�  УГГ (на саи� те каж-
дого городского УГГ есть 

номера телефонов).
Есть в платежках еще гра-

фа «Ожидаемое потребление 
декабря». Его размер рассчи-
тывается индивидуально и 
зависит от потребления в 
прошлом месяце. В данном 
случае – в ноябре. По мне-
нию поставщика газа, этот 
платеж поможет потребите-
лям планировать расходы в 
следующем месяце.

Повышение мировых 
цен на нефтепродукты 
и рост курса евро – ос-
новные причины роста 
стоимости бензина на 
столичных заправках и в 
других городах Украины.

Крупные сетевые АЗС 
повысили ценники 
на 25-30 копеек еще 

в первую неделю декабря. 
После этого аналитики ожи-
дали, что цены на топливо к 
середине месяца поднимутся 
еще на 15-20 копеек. Однако 
результат превзошел такие 
скромные прогнозы.

Приведем итоги двух не-
дель декабря.

Поскольку цена бензина в 
опте превысила 6-процент-
ную отметку, а дизтопливо 
за неделю подорожало на 12 
%, автозаправки немедленно 

отреагировали. Бензиновое и 
дизельное горючее стало до-
роже сразу на 35-50 копеек, 
что за 14 днеи�  декабря до-
стигло 60-80 копеек за литр. 
При этом стоимость автогаза 
на АЗС остается неизменнои�  

с первых чисел ноября 2020 
года. Минимальные 5-копеч-
ные качели не испортили 
настроение автолюбителям, 
поскольку на рынке дефицит 
газа отсутствует. До конца 
года треи� деры могут повы-

сить цены на топливо, чтобы 
заработать перед введением 
жесткого локдауна.

На 14 декабря средняя сто-
имость литра горючего на 
украинских АЗС составила 
в гривнах:

· 92 – 24,70;
· 95 – 25,86;
· 95+ – 27,08;
· 98 – 32,98;
· 100 – 29,99;
· газ – 13,06;
· ДТ – 24,89.
Актуальные цены на бен-

зин всегда можно наи� ти на 
ресурсах carta.ua и minfin.
com.ua. Примечательно, что 
минимальные цены на АИ-92 
и АИ-95 остаются на уровне 
21,95-22,95 грн. Таким не-
дорогим бензином можно 
заправиться на ANP. А самое 
дорогое горючее продает 
SOCAR, ОККО и WOG.

УСПЕЙТЕ РАССЧИТАТЬСЯ ЗА НОЯБРЬСКИЙ ГАЗ

УВЕРЕННОЕ ПОДОРОЖАНИЕ ТОПЛИВА

В Константиновке в первыи�  день гололеда, 13 декабря, 
скользкие тротуары и тропинки во дворах приводили 
к падению пешеходов. Кто-то падал, легко поднимался 

и шел дальше, а кому-то пришлось обратиться к докторам.
По данным медиков, за один день в травмпункт обратились 

12 константиновцев разного возраста. У 11 из них травмы были 
связаны с гололедом. Двое таких больных госпитализированы 
в стационар.

Погода остается переменчивои� , и периодически гололед 
будет возвращаться. Как же при этом не упасть? Специалисты 
советуют следующее. Надо не торопиться, выходить заранее и 
рассчитывать свое время с запасом. Во время ходьбы вниматель-
но смотреть под ноги. Передвигаться лучше по краю тротуара, 
где меньше раскатанного льда. Если есть возможность, то надо 
держаться за стены, поручни, столбы или любую другую опору. 
Нельзя держать руки в карманах, так как, падая, вы просто не 
успеете их достать. Лучше при ходьбе для лучшего баланса 
слегка развести руки в стороны. Наступаи� те не на каблук, а 
на всю подошву, передвигаясь мелкои� , шаркающеи�  походкои�  
или короткими шагами.

В эти дни больших морозов нет. Но перед Днем Святого 
Николая похолодает, обещают синоптики. Поэтому для 
жителеи�  и гостеи�  города в Константиновке деи� ствуют 

три пункта обогрева, сообщается на саи� те исполкома горсовета.
Один из них расположен в Центре для бездомных, второи�  – в 

здании железнодорожного вокзала и третии�  – в кинотеатре 
«Спутник».

Городские власти обращаются к константиновцам с просьбои�  
помочь посетителям пунктов теплои�  одеждои�  и продуктами 
питания. Принести все это можно в центр для бездомных по 
адресу: улица Инженерная, 23-д. Узнать подробности можно, 
позвонив по номерам: 062-72-4-22-65, 095-488-50-32.

В связи с тем, что в Украине с 8 по 24 января 2021 года 
объявлен локдаун, в учебных заведениях Константи-
новки пересмотрели даты зимних каникул и органи-

зацию образовательного процесса.
По информации городского управления образования, пер-

выи�  семестр обучения в школах закончится 30 декабря. Зимние 
каникулы продлятся с 31 декабря до 17 января.

– С 18 января и до завершения всеукраинского локдауна 
рассматривается несколько вариантов обучения: дистанцион-
ныи�  режим для учащихся 5-11 классов и продление каникул 
для начальнои�  школы. В последнем случае это связано с тем, 
что у учеников 1-4 классов дистанционныи�  формат обучения 
вызывает определенные трудности. Все подробности орга-
низации образовательного процесса будут известны ближе 
к дате завершения каникул, – прокомментировала начальник 
городского управления образования Ольга Барабаш.

Первые жертвы гололеда

Работает три пункта обогрева

Дату зимних каникул изменили
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» 

С О Ц З А Щ И Т А

Т А Р И Ф Ы

Б И З Н Е С

20 УМНЫХ 
ОСТАНОВОК

Умные остановочные 
пункты разместят в городе 
благодаря программе USAID 
по проекту «Демократиче-
ское управление в Восточ-
нои�  Украине». Информация 
всплыла на встрече главы 
Славянска Вадима Ляха с 
официальными лицами 
агентства. На этих оста-
новках хотят разместить 
электронное табло, которое 
будет информировать о вре-
мени следующего прибытия 
общественного транспорта.

Кроме этого, на специаль-
ном сервисе укажут не толь-
ко маршрут троллеи� буса, но 
и его спецификацию – обыч-
ную или низкопольную, что 
важно для людеи�  с особыми 
потребностями.

Законопроект № 2801 
уже рассмотрен Комитетом 
Верховнои�  Рады по вопро-
сам молодежи и спорта, где 
его предложили принять 
за основу. Автор документа 
депутат Сергеи�  Гривко пред-
лагает на имя каждого ново-
рожденного в Украине от-
крывать депозит на 50 тыс. 
гривень. Государственныи�  
банк для этого выбирают 
родители или опекуны. На 
этот счет государство сразу 
после рождения малыша че-
рез управление соцзащиты 
перечисляет вышеназван-
ную сумму и ежегодно – про-
центы по депозиту. Восполь-
зоваться  этим можно будет 
при достижении ребенком 
18 лет.

В документе предусмо-
трены и случаи  досрочного 
снятия средств. Это может 
быть дорогостоящее лече-
ние, получение высшего об-
разования, другое. Решение 
о досрочнои�  выплате при-
нимают органы соцзащиты.

Если документ поддер-
жат парламентарии, то уже 
с 1 января 2021 года на имя 
каждого рожденного малы-
ша откроют депозит. 

СЛАВЯНСК

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДОРОЖАЕТ С 1 ЯНВАРЯ

Правительство анон-
сировало повыше-
ние тарифов на элек-

троэнергию для населения 
уже с 1 января 2021г.

Сегодня мы платим в сред-
нем за каждыи�  киловатт/час 
1,1 грн (до 100 кВт – 90 копе-
ек, свыше – 1,68 грн). Этого 
не хватает даже на то, чтобы 
доставить ток потребителям. 
Поэтому на первом этапе по-
вышения тариф может уве-
личиться 30%.

И семья, которая сеи� час 
платит за электроэнергию, 
например, 200 грн в месяц, 
уже за январь может запла-
тить около 260 грн. Льгот-
ныи�  тариф при потреблении 

небольшого количества 
электроэнергии, возможно, 

останется.
Тариф будет состоять из 

двух частеи� : первая часть для 
тех, кто расходует мало и эко-
номит, вторая – для потреби-
телеи�  с активным расходом 
электроэнергии.

Из-за того что стоимость 
услуги для населения не по-
вышают, большие расходы 
ложатся на плечи промыш-
ленных потребителеи� . Им 
приходится платить боль-
ше, чтобы в быту платили 
меньше.

Поэтому бизнес закла-
дывает высокие тарифы 
на электроэнергию в стои-
мость товаров и услуг, а это 
опять-таки сказывается на 
семеи� ном бюджете украин-
цев.

Выбор поставщика 
газа в Донецкои�  об-
ласти повлиял на 

своевременность оплаты за 
коммуналку самыми законо-
послушными гражданами – 
пенсионерами. Обычно они 
платили за свет, воду и газ 
в начале нового месяца за 
месяц прошлыи� .

Но в ноябре-декабре еще 
не все выбрали поставщика 
газа и не знали, по какои�  же 
цене за топливо платить. Да 
и переживают многие, при-
несут ли им монетизирован-
ную субсидию?

Однако, как отметила на-
чальник отдела принятия 
решении�  Константиновского 

УСЗН Валентина Трубчани-
нова, субсидии назначили 
всем. Это не зависело от того, 
выбрал человек поставщика 
газа или нет. И тем, кто полу-
чает через банки, ее активно 
выплачивают.

Но, например, в Констан-
тиновке еще около 10 000 
горожан получают пенсии 

через почтовые отделения. 
Большинству таких граждан 
ее приносят почтальоны. На-
чальник Константиновского 
отделения «Укрпочты» Ва-
лентина Кондрашова сооб-
щила, что суммы субсидии�  
константиновцам принесут 
вместе с пенсиеи� . А если по-
лучится, то и раньше.

Законом №1071-IX 
изменены сроки и 
условия применения 

РРО плательщиками единого 
налога.

Не обязательно исполь-
зовать РРО предпринима-
телям-единщикам II, III и IV 
групп, если в течение года 
полученныи�  ими доход не 
превысил 220 размеров 

минимальнои�  заработнои�  
платы (в 2021 году – это 
1 320 000 грн).

Но законом определены 
предприниматели, кото-
рые с начала нового года 
должны применять в своеи�  
деятельности РРО незави-
симо от суммы полученного 
дохода. Это субъекты хозяи� -
ствования, осуществляющие 

свою деятельность в сферах 
с существенными рисками 
уклонения от налогообло-
жения. То есть они реали-
зуют технически сложные 
бытовые товары, подлежа-
щие гарантии� ному ремонту, 
лекарственные средства и 
изделия медицинского на-
значения. А также – предо-
ставляют платные услуги в 

сфере здравоохранения или 
продают ювелирные изделия 
из драгоценных металлов, 
драгоценных и полудраго-
ценных камнеи� .

При этом предпринима-
тель может выбрать, исполь-
зовать ему в своеи�  деятель-
ности классическии�  РРО или 
программныи�  РРО.

Топливо, которое он 
перевозил, разлилось 
по проезжеи�  части.

Как сообщают очевидцы, 

авария произошла по ул. 
Магистральнои�  (пос. Ясно-
горка). Утверждают, что во-
дитель жив, и его доставали 

из кабины спасатели.
Дорога была временно пе-

рекрыта, пока бои� цы 12-го 
пожарно-спасательного от-

ряда ликвидировали послед-
ствия ДТП, смывая с дороги 
разлитое топливо.

Трагедия произошла 
15 декабря на трассе 
Покровск-Добропо-

лье. Ребенка сбил автомо-

биль рядом с путепроводом 
станции «Новая». Его еще 
называют Димитровским 
мостом, где находится 

остановка общественного 
транспорта.

Очевидцы сообщают, что 
ребенок выскочил на проез-

жую часть внезапно. Право-
охранители разбираются во 
всех подробностях произо-
шедшего.

Им оказался сожи-
тель женщины с ре-
бенком шести лет. 

Уголовно наказуемое дея-
ние случилось еще в февра-
ле 2019 года. Так, 26 числа 

последнего зимнего месяца 
мужчина, 22 года, будучи 
пьяным, избил ремнем де-
вочку и совершил с неи�  раз-
вратные деи� ствия.

Ребенок обо всем расска-

зал матери, а та сразу же об-
ратилась в полицию.

Мужчина попал под санк-
цию статьи за совершение 
развратных деи� ствии�  в 
отношении малолетнего и 

после прошедшего суда по-
лучил пять лет неволи. Под-
судимыи�  попытался подать 
апелляцию, но в неи�  было 
отказано и законныи�  при-
говор вступил в силу.

СУБСИДИЮ ПРИНЕСУТ  ВМЕСТЕ С ПЕНСИЕЙ

С КАССОВЫМ АППАРАТОМ ИЛИ БЕЗ

В КРАМАТОРСКЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ БЕНЗОВОЗ

НА ТРАССЕ СБИЛИ РЕБЕНКА

СУДИЛИ ПЕДОФИЛА-САДИСТА

В Краматорске не хватает 
техники для механическои�  
посыпки тротуаров от голо-
леда. Данная информация 
была озвучена на аппарат-
ном совещании, передает 
Восточныи�  проект.

Одного маленького трак-
тора, которыи�  есть в городе, 
недостаточно для посыпки 
всех дорог и тротуаров. 
Поэтому коммунальщики 
посыпают тротуары преи-
мущественно вручную.

Городскои�  голова А. Гон-
чаренко предложил деталь-
но обсудить данныи�  вопрос 
и запланировать приобрете-
ние необходимои�  техники.

КРАМАТОРСК

ЗАКУПЯТ 
СПЕЦТЕХНИКУ ДЛЯ 

ПОСЫПКИ 
ТРОТУАРОВ

МАРИУПОЛЬ

УСТАНОВИЛИ 
ГЛАВНУЮ ЕЛКУ 

ГОРОДА

В Мариуполе главную 
елку города установили 
на Театральнои�  площа-
ди. Там также появились 
огромные локации в виде 
елочных украшении�  и 
другие фотозоны для но-
вогодних фотосессии� . Но-
вогодние деревья будут 
установлены в каждом 
раи� оне Мариуполя.

Высота новогоднеи�  
красавицы – более 14 
метров. Праздничные 
огни на неи�  зажгут в День 
святого Николая – 19 де-
кабря.

Елку на главнои�  площа-
ди украсят шарами крас-
ного и золотого цветов. 
Вместо гирлянд будет 
использована иллюми-
нация. Установят и дру-
гие праздничные декора-
ции – большого медведя 
в окружении подарков, 
металлического быка с 
подсветкои� .

В городе будет четы-
ре новогодние локации: 
Театральныи�  сквер, парк 
«Радуга», площадь у ДК 
«Украинскии�  дом» и пло-
щадь Свободы.

БАХМУТ

Спасатели Донецкои�  об-
ласти получили сообщение 
о пожаре к югу от Бахмута 
еще вечером 10 декабря. 
Приехав на место, пожар-
ные выяснили, что горит 
мусор на площади 0,7 га на 
территории полигона твер-
дых бытовых отходов.

Локализовать возгора-
ние удалось в 00:52. Утром 
11 декабря спасатели про-
должали тушение отдель-
ных очагов тления. И толь-
ко в 1:32, 13 декабря пожар 
был ликвидирован.

О пострадавших инфор-
мации не поступало.

СВАЛКУ 
ТУШИЛИ ТРИ ДНЯ
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ УСТАНОВИЛИ 
НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ В НОВОСЕЛОВКЕ

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА И ХК «ДОНБАСС» ПОДАРИЛИ 
ИЛЬИНОВСКОЙ ШКОЛЕ НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

17 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ МЕЖДУ УХЛ И ФХУ ПОД ЭГИДОЙ 
МИНИСТРА МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

Фонд Бориса Колесни-
кова и хоккейный клуб 
«Донбасс» продолжают 
реализацию региональ-
ного проекта «Давай, 
вболівай!» для спортив-
ной молодежи Донетчи-
ны.

9 декабря представите-
ли организации�  передали 
Ильиновскои�  опорнои�  школе 
плазменныи�  телевизор LG 
для просмотров спортивных 
событии�  с участием донец-
ких клубов. Уже вечером 
школьныи�  фан-клуб со-
брался у нового телевизора 
и болел за ХК «Донбасс» в 
поединке с «Кременчуком», 
а также за ФК «Шахтер» в 
матче с «Интером» (Милан).

Компанию юным болель-
щикам во время телепросмо-
тра составил защитник «Дон-
басса» Андреи�  Григорьев. «У 
нашего хоккеи� ного клуба и 
Фонда Бориса Колесникова 
давняя и теплая дружба с 

Ильиновскои�  опорнои�  шко-
лои� . Ежегодно в День знании�  
и День Николая мы приезжа-
ем и дарим детям сладкие 
подарки. Сегодня мы тоже 
не с пустыми руками: пода-
рили учебному заведению 
технику. Теперь школьники 
собираются вечерами у но-
вого телевизора и болеют за 
нашу команду! Мы, в свою 
очередь, обещаем им дарить 

зрелищные матчи и, конечно 
же, победы!» – рассказывает 
Андреи�  Григорьев.

«Такои�  душевныи�  и друж-
ныи�  вечер у нас получился! 
Спасибо благотворителям и 
спортсменам за то, что раду-
ют нас презентами, проводят 
с нами время. Это очень цен-
но для молодежи: нам есть 
на кого равняться и чьим 
примером вдохновляться. 

Сегодня наш любимыи�  «Дон-
басс» победил, а «Шахтер» 
сыграл вничью. Ждем следу-
ющих поединков!» – делится 
эмоциями София Торопен-

ко, президент Ильиновскои�  
опорнои�  школы.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова уже 12 лет ре-
ализует в Донецкои�  области 

социальные, образователь-
ные и спортивные програм-
мы, направленные на разви-
тие и поддержку молодежи.

Обзор игровой 
недели

УХЛ. Регулярныи�  чемпио-
нат. Тур 16. 09.12.2020

«Донбасс» (Донецк) – ХК 
«Кременчук» 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Милехин 
(Карамнов, Кобелев) – 
11:57, 2:0 – Туркин (Монс, 
Пангелов-Юлдашев – 4 на 4) 
– 17:54, 3:0 – Сигарев (Ши-
шлянников) – 23:57, 4:0 – 
Тунхузин (Бирюков) – 34:24, 
5:0 – Монс (Пангелов-Юлда-
шев, Пересунько) – 40:35

Первыи�  период начался 
с осторожных деи� ствии�  ко-
манд, соперники деи� ство-
вали не на самых высоких 

скоростях.
«Донбасс» создал несколь-

ко опасных моментов, но и 
голкиперу дончан Алексею 
Трифонову однажды при-
шлось спасать свои ворота 
эффектным сэи� вом после 
броска Александра Коро-
бова.

В итоге, стартовая 20-ми-
нутка все-таки сложилась 
удачнеи�  для «Донбасса». Ни-
кита Милехин во втором 
матче подряд открыл счет 
– 1:0.

А Виктор Туркин забил, 
четко сыграв на добивании, 
когда вернувшии� ся после 
травмы голкипер «Кремен-

чука» Вячеслав Новицкии�  да-
лековато выкатился из своих 
ворот – это 2:0.

Второи�  период также про-
шел с преимуществом «Дон-
басса». Хозяева площадки 
забросили еще дважды.

Сначала свое голевое сло-
во сказал главныи�  снаи� пер 
чемпионата УХЛ Андреи�  
Сигарев, забросившии�  16-ю 
шаи� бу в сезоне, а позже де-
бютным голом за «Донбасс» 
отметился защитник Станис-
лав Тунхузин – 4:0.

В третьем периоде был 
только один гол. На первои�  
минуте игрового отрезка его 
провел Евгении�  Монс. Итог 

встречи – 5:0 в пользу «Дон-
басса».

Главныи�  тренер «Донбас-
са» Игорь Чибирев после 
игры с «Кременчуком» от-
метил всю команду:

«Самое главное, что ребя-
та хорошо настроились на 
сегодняшнюю игру. Не надо 
было мне что-то лишнее го-
ворить. Все понимали, что 
играют против принципи-
ального соперника. Забили 
важные голы. Все бились, 
старались и это самое глав-
ное».

УХЛ. Регулярныи�  чемпио-
нат. Тур 17. 13.12.2020

«Сокол» (Киев) – «Дон-
басс» (Донецк) 0:4 (0:2, 0:0, 
0:2)

Шайбы: 0:1 – Разумов 
(Буценко) – 01:57, 0:2 – Ко-
жевников (Пангелов-Юлда-
шев, Пересунько) – 14:44, 
0:3 – Шишляников (Сигарев, 
Бирюков) – 40:46, 0:4 – Монс 
(Пересунько, Туркин) – 59:11

«Донбасс» здорово начал 
матч! Несмотря на то что ко-
манде Игоря Чибирева триж-
ды пришлось поиграть в 
меньшинстве в первом пе-
риоде, дончане выиграли его 

со счетом 2:0.
Уже на второи�  минуте 

встречи отличился Максим 
Разумов. После его прострела 
шаи� ба зашла в ворота Дми-
трия Кубрицкого от конька 
защитника «Сокола».

Второи�  гол «Донбасс» стал 
результатом красивои�  ком-
бинации Пересунько – Панге-
лов-Юлдашев – Кожевников. 
Алексея вывели один на один 
с вратарем хозяев льда, и он 
не промахнулся.

Второи�  период прошел 
в упорнеи� шеи�  борьбе. Обе 
команды имели железобе-
тонные моменты, но забить 
так и не смогли – Трифонов и 
Кубрицкии�  были на высоте.

На старте третьего перио-
да не был засчитан гол Алек-
сандра Пересунько, но в 
следующеи�  же атаке донча-
не забросили еще раз – это 
постарался Олег Шишлян-
ников.

На последнеи�  минуте игры 
свою шаи� бу забросил Евге-
нии�  Монс. Она снова влетела 
в ворота «Сокола» рикоше-
том от конька его защитника 
– 0:4.

А голкипер дончан Алек-

сеи�  Трифонов оформил чет-
вертыи�  шатаут в сезоне.

«Донбасс» уверенно лиди-
рует и оторвался от пресле-
дователеи�  уже на 7 очков.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» – о команднои�  игре во 
встрече с «Соколом»:

«Разобрали и исправили 
свои ошибки, которые мы 
сделали в прошлои�  игре. В 
обороне сыграли попроще и 
забили важные голы.

Победы всегда дают пси-
хологическую уверенность. 
Просто стараемся каждую 
игру выходить и делать свое 
дело. Играть на команду».

На этои�  неделе «Донбасс» 
проведет два выездных по-
единка – в среду 16 декабря 
команда Игоря Чибирева сы-
грает с «Днепром», начало 
матча в 18:45, а в субботу 19 
декабря дончане встретят-
ся с «Мариуполем», начало 
поединка в 13:00. Прямые 
трансляции матчеи�  прои� -
дут на телеканале XSPORT, 
а также будут доступны на 
портале XSPORT.ua.

Самые актуальные ново-
сти ХК «Донбасс» и украин-
ского хоккея – hcdonbass.com

Собрание пройдет нака-
нуне Генерального конгрес-
са ФХУ

17 декабря в 12:00 в Мини-

стерстве молодежи и спорта 
состоится круглыи�  стол под 
эгидои�  Министра молодежи и 
спорта Украины Гутцаи� та Ва-
дима Марковича с Федераци-

еи�  хоккея Украины и клубами 
Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги.

Совещание будет посвяще-
но обсуждению путеи�  разре-
шения конфликтнои�  ситуации 

в чемпионате Украины по хок-
кею накануне Генерального 
конгресса Федерации хоккея 
Украины, где 18-го декабря 
должны состояться выборы 

президента организации.
Отметим, что ранее клу-

бы-участники чемпионата 
Украины по хоккею обрати-
лись к Министру молоде�жи и 

спорта Украины Гутцаи� ту В.М. 
с просьбои�  начать процессы 
реорганизации в украинском 
хоккее и провести честные вы-
боры на пост Президента ФХУ.

«ДОНБАСС» В ТРЕТИЙ РАЗ В СЕЗОНЕ ОБЫГРАЛ «КРЕМЕНЧУК» И ВСУХУЮ 
ПОБЕДИЛ «СОКОЛ» В КИЕВЕ
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

Желаем счастья, 
радости, любви,
Еще мечты заветной 
исполненья,
Здоровья крепкого, удач 
всегда во всем
И добрых слов 
не только в день 
рожденья!

Коллектив областного 
мультимедийного 

издания 
«Знамя Индустрии»  

Уважаемую 
ГАЛАНИНУ 
Ирину 
Николаевну от всей 
души поздравляем 
с Днем рождения! 

Д У Х О В Н О С Т Ь

Декабрь щедр на 
праздники. Православ-
ная Церковь чтит в 
этом месяце многих 
святых, но есть среди 
них три праздника, сле-
дующих друг за другом: 
День святой великому-
ченицы Варвары – 17 
декабря, День преподоб-
ного Саввы Освященно-
го – 18 декабря и День 
Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца – 
19 декабря.

Житие великому-
ченицы Варва-
ры учит нас, что 

каждыи�  человек может 
полюбить Господа. Наблю-
дая отражение присутствия 
Божия в явлениях приро-
ды, Варвара сама пришла 
к познанию Бога, Единого 
в трех Лицах и, отвращая 
ум от суетных помыслов, 
обращалась всем сердцем 
ко Христу, Небесному Же-
ниху. Варвара самоотвер-
женно прославляла Бога до 
последнеи�  минуты своеи�  
земнои�  жизни, и в этом нам 
надо брать с нее пример.

Святои�  Варваре молятся 
от внезапнои�  смерти. И это 
особенно актуально в на-
шем шахтерском крае, где 
есть много профессии�  свя-
занных с риском для жизни.

Преподобныи�  Савва, бу-
дучи восьмилетним маль-
чиком, стал учиться при 
монастыре, познавать гра-
моту и изучать библеи� ские 
книги. Вскоре он решил из-
брать для себя путь инока, 
и просьбы родителеи�  о же-
нитьбе не смогли убедить 
его в обратном. По достиже-
нии 17 лет Савва приобрел 
дар чудотворца, его называ-
ли отроком-старцем.

Позже к преподобному 
Савве стали собираться 

ученики – все, кто хотел 
иноческои�  жизни. Так воз-
никла Великая Лавра. Пре-
подобныи�  Савва основал 
еще несколько обителеи� . 
Многие чудеса были явле-
ны по молитвам преподоб-
ного Саввы: среди Лавры 
забил источник, во время 
засухи пролился обиль-
ныи�  дождь, происходили 
исцеления больных и бес-
новатых. До сегодняшнего 
дня Лавра преподобного 
Саввы Освященного есть 
яркии�  пример монашескои�  
жизни. Аскетическая жизнь 
монахов не менялась со дня 
основания Лавры. Там нет 
электричества, и не рабо-
тает сотовая связь.

О чудесах святителя Ни-
колая, архиепископа Мир 
Ликии� ских, чудотворца 
многие знают. Но хочется 
вспомнить самые яркие 
вехи в жизни этого святого. 
Во время крещения младе-
нец Николаи�  стоял в купе-
ли, с раннего детства он 
изучал Писание. Богатство, 
которое перешло ему по на-
следству от состоятельных 
родителеи� , он направил на 
миссионерскую работу.

В молодые годы Свя-
титель Николаи�  получил 
духовныи�  сан (звание) и 
стал проповедником. Но-
вого архиепископа очень 
полюбили люди: он был 
добрым, кротким, спра-
ведливым, отзывчивым 
– ни одна просьба к нему 
не оставалась без ответа. 
При всем этом Николаи�  за-
помнился современникам 
как непримиримыи�  борец 
с язычеством – разрушал 
идолов и капища, и защит-
ник христианства – обли-
чал еретиков. Еще при жиз-
ни святитель прославился 
многими чудесами. Спас 
город Миры от страшного 
голода своеи�  горячеи�  мо-

литвои�  ко Христу. Во время 
странствия он воскресил 
смертельно травмирован-
ного моряка, укротил бурю 
и начал считаться заступ-
ником путешественников, 
торговцев и детеи� .

Святому Николаю и сеи� -
час молятся о защите в пу-
тешествии и неправедно 
осужденных. Любят этого 
святого и дети. Для них это 
любимыи�  и долгожданныи�  
праздник.

Каждыи�  угодник Божии�  
жертвои�  и примером своеи�  
земнои�  жизни проявил, в 
первую очередь, любовь к 
Богу и человеку. Так и мы 
должны подражать им, не 
оставлять молитву, помо-
гать нуждающимся, любить 
ближних, видя в каждом об-
раз Божии� .

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 
настоятель храма 

прп. Иова Почаевского, 
г. Константиновка

Родные 
и близкие 

ждут 
ваших 

поздравлений  

066 156 08 49



8 № 51  16 декабря 2020
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAРЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

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

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20205135786
__________________________________________________________________________________________________

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

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у відпрацюванні кар'єрів 

№6, №7, №9 Октябрської, Торецької ділянки та відпра-
цювання кар'єру №9 ділянки Придорожна Октябрського 
родовища вогнетривких глин в Добропільському районі 
Донецької області.

ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» розробляє Октябрське родо-
вище вогнетривких глин відкритим способом (кар’єром), 
яке розташоване у Добропільському районі Донецької 
області.

Враховуючи природне розташування родовища, його 
геологічну будову, гідрогеологічні та інженерно-геоло-
гічні умови, відпрацювання вогнетривких глин, здій-
снюється відкритим способом – кар’єрною виробкою 
з проходкою в’їзної та розрізної траншей в корисній 
копалині.

Прийнята автотранспортна система розробки для 
всіх ділянок планованої діяльності.

Глини та породи розкриву піддаються прямій екскава-
ції без попереднього розпушування. Винятком можуть 
бути окремі зимові періоди, коли необхідно проводити 
екскаватором попереднє розпушування.

Розкривні роботи починаються зі зняття ґрунтово-рос-
линного шару. Ґрунтово-рослинний шар транспортується 
і складується в тимчасовий склад ГРШ, а в подальшому – в 
тимчасовий склад  або на підготовлену для рекультивації 
поверхню внутрішнього відвалу. Зняття ґрунтово-рос-
линного шару проводиться гідравлічним екскаватором 
з ківшом, який має плоску ріжучу кромку. Роботи по 
зняттю ґрунтово-рослинного шару випереджають гірничі 
роботи на одну заходку. Наступним етапом розкривних 
робіт є розробка порожніх порід за допомогою гідрав-
лічного екскаватору. Порожні породи навантажуються 
екскаватором в автосамоскиди вантажопід’ємністю до 
40 т, та транспортуються спочатку у зовнішній відвал, 
на етапі проведення гірничо-капітальних робіт, а потім 
у вироблений простір кар’єру заповнюючи його для 
подальшого проведення робіт з рекультивації. Фор-
мування внутрішньокар'єрного відвалу проводиться 
паралельно з відпрацюванням корисних копалин на 
повну потужність і з мінімальним відставанням від 
видобувного уступу. Планування внутрішнього відвалу 
проводиться бульдозерами.

Технологія ведення видобувних робіт передбачає 
використання гідравлічного екскаватора. Екскава-
тор встановлюється на покрівлі пласта вогнетривких 
глин і розробляє корисну копалину, породи зачистки і 
прошарки пустих порід одним уступом. Навантаження 
корисної копалини проводиться в автосамоскиди ванта-
жопід’ємністю до 30 т. Відвантаження порід зачистки і 
пустих порід проводиться в вироблений простір кар’єру.

Вогнетривкі глини транспортуються на прикар’єр-
ний склад ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», та на орендовані 
складські площі у ПрАТ «ВЕСКО». Господарчу зону буде 
обладнано на кожному із кар’єрів. 

Рекультивації підлягають всі землі, порушені в процесі 
будівництва та експлуатації кар'єрів, зайняті відвалами 
порожніх порід, а також відведені під комунікації, нагірні 
канави та інші об'єкти. 

Рекультивація земель, порушених гірничими робо-
тами на кар’єрах проходить етапи гірничотехнічної та 
біологічної рекультивації.

Річна продуктивність кар'єра №6 ділянка Октябрська 
по видобутку вогнетривких глин встановлена 1000 
тис. т/рік. 

Річна продуктивність кар'єра №7 ділянка Октябрська 
по видобутку вогнетривких глин встановлена 1000 
тис. т/рік. 

Річна продуктивність кар'єра №9 ділянки Октябрська 
та Торецька по видобутку вогнетривких глин встанов-
лена 1000 тис. т/рік. 

Річна продуктивність кар'єра №9 ділянки Придо-

рожна по видобутку вогнетривких глин встановлена 
500 тис. т/рік. 

________________________________________________________________
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 

тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД»,
Код згідно з ЄДРПОУ 24464945
Місцезнаходження юридичної особи: 85050, Донецька 

область, Добропільський район, село Шахове, вул. Чер-
нявського (Октябрська), будинок 14

Контактний номер телефону: 0626420416
E-mail: farenikvf@vesco.com.ua
________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифіка-
ційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли вида-

ний) 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, 

Контактна особа: директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. 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, вклю-
чаючи 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 громадсь-
кості 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 діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із занесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території каранти-

ну, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коро-
навірусом 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 уповнова-
жений 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. 

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35. 
Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, 

e-mail: OVD@mepr.gov.ua 
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 

Департаменту екологічної оцінки та контролю
_____________________________________________________________________

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контакт-
на особа) (вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України. 

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсь-
кого, 35. 

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

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 
Департаменту екологічної оцінки та контролю

________________________________________________________________
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та кон-

тактна 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 ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

- в робочі часи з 16.12.2020 року за адресою:  
Шахівська сільська рада Добропільського району До-

нецької області, за адресою: 85050, Донецька обл., Добро-
пільський район, с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, буд. 
14. Контактний номер телефону: (099) 7639620, (095) 
3538496, e-mail: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаход-
ження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, 

контактна особа)

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 пропозиціи�  громадськості до планованої� діяльності.
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

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 пропозиціи�  громадськості до планованої� діяльності.

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

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20209236626
__________________________________________________________________________________________________

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

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у видобуванні 

вогнетривких глин покладів новопетрівської світи 
неогену на кар’єрах №1 та №2 ділянки «Західний 
фланг» Андріївського родовища, яке розташоване 
на межі Слов’янського та Добропільського районів 
Донецької області. Ділянка «Західний фланг» є 
складовою частиною Андріївського родовища 
вогнетривких глин і являє собою горизонтальний 
поклад порід з мінливою будовою, потужністю і 
якістю корисних копалин.

Гірничо-геологічні умови ділянки «Західний фланг» 
сприятливі для розробки її відкритим способом із 
застосуванням транспортної системи розробки з 
використанням автосамоскидів. Весь об’єм розкриву 
складується в початковий період у зовнішні відвали, 
у подальшому – у внутрішній відвал. Розкривні й 
добувні роботи ведуться паралельними уступами. 
Чорнозем знімається окремо і складується у відвал 
ҐРШ.

Для вилучення розкривних порід використовуються 
гідравлічні екскаватори з ковшем ємністю від 1,7 
м3 до 3,5 м3. Транспортування розкривних порід 
здійснюється на зовнішні й внутрішній відвали 
автосамоскидами вантажністю 25-45 т, а також 
зчленованими автосамоскидами вантажністю 30-40 т.

Ґрунтово-рослинний шар попередньо знімається 
екскаватором, навантажується в автосамоскиди й 
вивозиться на тимчасовий відвал ҐРШ на північно-
східному борту кар’єру або у вироблений простір 
для покриття поверхні внутрішнього відвалу. 
Можлива розробка ґрунтово-рослинного шару за 
допомогою бульдозера з переміщенням в навали. З 
навалів ґрунтово-рослинний шар навантажується 
екскаватором в автосамоскиди й транспортується у 
відвал ҐРШ або на ділянки, що рекультивуються.

На добувних роботах використовуються гідравлічні 
екскаватори, що дозволить вести селективну виїмку 
окремих сортів вогнетривкої глини, прошарків 
пустих порід. Корисна копалина транспортується 
автосамоскидами вантажністю 12-30 т на 
прикар’єрний склад, на орендовані складські площі 
та на існуючі складські площі ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛІННЯ». 

Зачистка покрівлі і підошви пласта вогнетривких 
глин здійснюється екскаватором або бульдозером. 
Режим роботи кар’єру – цілорічний, двозмінний, з 
безперервним робочим тижнем, по 11 годин у зміну.

Рекультивації підлягають всі землі, порушені в 
процесі будівництва та експлуатації кар’єрів, зайняті 
відвалами порожніх порід, а також відведені під 
комунікації, нагірні канави та інші об’єкти.

Рекультивація земель, порушених гірничими 
роботами на кар’єрах проходить етапи гірничотехнічної 
та біологічної рекультивації.

Ліцензійна площа кар’єру № 1 становить 130,7 га.. 
Річна продуктивність з видобутку корисної копалини 
на кар’єрі №1 становить 600 тис. т. 

Ліцензійна площа кар’єру №2 становить 18,5 га. 
Річна продуктивність з видобутку корисної копалини 
на кар’єрі №2 становить 300 тис. т. 

_______________________________________________________
 (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: pidpovitnyyiv@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, 

Контактна особа: директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. 
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. 

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35. 

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

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

_______________________________________________________
 (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. 

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35. 

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

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту екологічної оцінки та 
контролю

_______________________________________________________
 (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 16.12.2020 року за адресою: 
1. ПрАТ «Дружківське рудоуправління»,  84205, 

Донецька область м. Дружківка, 
вул. Поленова, буд. 112; контактна особа - 

провідний інженер ОНС ПрАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛІННЯ» - Фаренік Вікторія Феліксівна, 
тел.: +38(050)3261762

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

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне підприємство «Компанія «Надежда»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

код ЄДРПОУ 22519085
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фізичної� особи - підприємця, ідентифікаціи� нии�  код або 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої� релігіи� ні переконання відмовляються від прии� няття реєстраціи� ного номера облікової� картки платника податків та 

офіціи� но повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
39400, Полтавська обл., Машівськии�  р-н., смт Машівка, 

вул. Незалежності, 
буд. 130, контактнии�  номер телефону (05364)91-3-70
______________________________________________________________ 
(місцезнаходження юридичної� особи або місце провадження 

діяльності фізичної�
______________________________________________________________

особи - підприємця (поштовии�  індекс, адреса), контактнии�  номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, тех-
нічні альтернативи

Планована діяльність, ї�ї� характеристика.
Планована діяльність передбачає нове будівництво 

автозаправного комплексу (АЗК) по вул. Купріна , 36 в 
Центральному раи� оні м. Маріуполь Донецької� області.

Технічна альтернатива 1.
Проєктом передбачається влаштування двох під-

земних резервуарів для рідкого моторного палива 
загальною ємністю 40 м3 (першии�  резервуар ємністю 
20 м3 розділении�  на три секції�: 5 м3, 10 м3, 5 м3, для 2 
видів рідкого палива – бензини марок А-92, А-95, другии�  
резервуар ємністю 20 м3 розділении�  на дві секції�: 8 
м3, 12 м3, для 2 видів рідкого палива – бензину марки 
А-95V та дизельного пального) та підземнии�  резервуар 
для зберігання СВГ ємністю 10 м3. 

Пропускна здатність АЗК – 120 заправок на добу по 
рідкому паливу, 80 заправок на добу по СВГ. 

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою може бути встановлення 

на АЗК наземних резервуарів зберігання рідкого мо-
торного палива та СВГ з аналогічним обладнанням та 
інфраструктурою. 

Однак реалізація такого варіанту значно ускладне-
на. В даному випадку не витримуються нормативні 
відстані від надземних резервуарів зберігання палива 
до прилеглих будівель і споруд. При такому варіанті 
реалізація проекту потребує зменшення обсягів ре-
зервуарного парку зберігання пального. Це призводить 
до збільшення кратності обігу резервуарів, зростан-
ню кількості зливно-наливних операціи� , збільшенню 
періодичності руху автоцистерн на АЗК. Все це збільшує 
обсяги викидів в атмосферу та шумове навантаження 
від зливно-наливних операціи�  та руху автоцистерн. 

Надземнии�  варіант розміщення резервуарів має 
значно більше ризиків техногенного та екологічного 
характеру і тому є малоприи� нятним. 

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом 
для роботи АЗК з підземним розміщенням резервуарів 
заданого обʼєму, споруд та обладнання, що повʼязані 
єдиною технологічною схемою, а також розмірами та 
конфігурацією ділянки землеволодіння. Технічна аль-
тернатива 1 є наи� більш ефективною як з економічної�, 
так і з технологічної� та екологічної� точок зору для 
безпечного прии� ому, зберігання та відпуску рідкого 
моторного палива та СВГ.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої� діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Будівництво АЗК планується здіи� снювати на орендо-
ваніи�  земельніи�  ділянці площею 0,2442 га, кадастровии�  
номер 1412300000:04:016:0067, по вулиці Купріна, 36, 
місто Маріуполь, Донецької� області. Цільове призна-
чення земельної� ділянки: 12.08. - для розміщення та 
експлуатації� будівель і споруд додаткових транспорт-
них послуг та допоміжних операціи� .

Місце провадження планованої� діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

Розгляд територіальної� альтернативи 2 є недоціль-
ним, будівництво АЗК планується здіи� снювати на 
земельніи�  ділянці, розміщеніи�  на одніи�  із основних 
доріг в місті, з існуючою дорожньотранспортною ін-
фраструктурою. Земельна ділянка за територіальною 
альтернативою 1 за розташуванням та функціональ-
ним призначенням відповідає намірам планованої� 
діяльності, відсутні принципові обмеженні щодо ї�ї� 
здіи� снення.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Метою нового будівництва автозаправного комплек-
су (АЗК) та автомобільного газозаправного пункту 
(АГЗП) є надання послуг по заправці автомобілів якіс-
ним рідким моторним паливом, скрапленим вуглево-
дневим газом та обслуговування водії�в та пасажирів. 
В результаті планованої� діяльності передбачається 
створення робочих місць, збільшення надходжень 
у місцевии�  та державнии�  бюджет при одночасному 
дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нор-
мативів.

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

При будівництві АЗК та АГЗП передбачається споруд-
ження наступних основних будівель, споруд та об’єктів: 
будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування 
водії�в та пасажирів, два підземних резервуарів рідкого 
моторного палива, дві двохсторонні паливо-роздаваль-
ні колонки (ПРК) палива, вузол зливу палива, маи� -
данчик для автоцистерни рідкого моторного палива, 
маи� данчик для автоцистерни СВГ, автомобільнии�  газо-
заправнии�  пункт (АГЗП) для заправлення скрапленим 
газом (СВГ) з підземним резервуаром, прии� мальнии�  
вузол СВГ, дві двосторонні газороздавальні колонки та 
необхідне технологічне обладнання, тіньового навісу 
на три заправні острівці, дизельгенератор, комплекс 
очисних споруд зливових стоків, сепаратор нафто-
продуктів, два резервуари для накопичення стоків, 
маи� данчик для сміттєзбірників, площадка для висадки 
пасажирів, площадка для посадки пасажирів, місце для 
тимчасової� стоянки легкових автомобілів, пожежнии�  
щит, інформаціи� на стела.

На проектованому АЗК передбачається здіи� снювати 
прии� ом, зберігання і відпуск пального для автотранс-
порту, а саме: трьох марок бензину – А-92, А-95, А-95V, 
однієї� марки дизельного палива та скрапленого вугле-
водневого газу (СВГ). 

Передбачено сервісне обслуговування водії�в та па-
сажирів в будівлі АЗК.

Опалення приміщень АЗК передбачено від водогріи� -
ного котла, що працює на природному газі. 

_________________________
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних 

та територіальних альтернатив.

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

щодо технічної� альтернативи 1
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких еко-

логічні, санітарно – епідеміологічні, протипожежні 
та інші обмеження приведені в діючих державних 
екологічних нормативних документах, будівельних, 
санітарних і протипожежних нормах. 

Екологічні обмеження: 
- при експлуатації� об’єкта дотримуватись нормативів 

чинного природо-охоронного законодавства; 
- викиди від стаціонарних джерел викидів повин-

ні здіи� снюватися при наявності Дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у від-
повідності з и� ого умовами) та не перевищувати гра-

ничнодопустимих нормативів; 
- забір води для потреб виробництва та скиди стічних 

вод повинні здіи� снюватися згідно технічних умов; 
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі 

виробничої� діяльності, повинні передаватись іншим 
організаціям, згідно попередньо укладених договорів, 
для подальшого зберігання, оброблення, утилізації�, 
знешкодження, захоронення, видалення; 

- виконання вимог щодо раціонального використан-
ня природних ресурсів. 

Санітарно-гігієнічні обмеження: 
- експлуатацію об’єкта здіи� снювати згідно з чинними 

нормативними санітарно-гігієнічними нормами та 
правилами; 

- дотримання вимог до організації� санітарно-захисної� 
зони відповідно до Державних санітарних правил пла-
нування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); 

- рівень акустичного забруднення не повинен пе-
ревищувати нормативів шумового забруднення та 
вібрації� на межі встановленої� СЗЗ.

Інші обмеження: 
- дотримання правил пожежної� безпеки. 

щодо технічної� альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планової� діяльності 

технічної� альтернативи 2 аналогічні з технічною аль-
тернативою 1.

щодо територіальної� альтернативи 1
Відстань до наи� ближчої� житлової� забудови повинна 

відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів». Згідно з п. 5.32 ДСП 173-96 санітарно-захисна 
зона для АЗС прии� мається за розрахунком забруднення 
атмосферного повітря, але не менше 50 м.

щодо територіальної� альтернативи 2
Не розглядається. 

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

щодо технічної� альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишу-

кування у необхідному обсязі згідно з чинним законо-
давством. Проектні рішення в період будівництва та 
експлуатації� забезпечують раціональне використання 
ґрунту, передбачають заходи протидії� підтопленню 
(вертикальне планування території� з відведенням 
поверхневих вод), просіданню (влаштування під спору-
дами екранів із ущільненого ґрунту, якісне ущільнення 
зворотної� засипки пазух котлованів і траншеи� ), ак-
тивізації� інших екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювальні та компенсаціи� ні заходи (розміщення 
газонів та зелених насаджень із наданням необхід-
них уклонів озелененої� поверхні для забезпечення 
стікання води).

щодо технічної� альтернативи 2
Згідно технічної� альтернативи 1.

щодо територіальної� альтернативи 1
- інженерно-геологічні та геодезичні вишукування 

на маи� данчику будівництва; 
- організація відведення дощових та талих вод; 
- зняття при земляних роботах верхнього шару 

ґрунту, окреме и� ого складування та повернення при 
плануванні території�, що забезпечує максимальне 
збереження насипного та ґрунтово-рослинного шару 
ґрунту;

щодо територіальної� альтернативи 2
Відсутня.

Продовження  на 11 стор.
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8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:

щодо технічної� альтернативи 1
Джерелами потенціи� ного впливу АЗК на навко-

лишнє середовище є: технологічне обладнання АЗК 
- дихальні клапани підземних резервуарів для збері-
гання нафтопродуктів, заправнии�  маи� данчик (пали-
вороздавальні колонки); технологічні процеси АГЗП 
(зливна струбцина, запобіжні клапани на резервуару 
зберігання СВГ, заправна струбцина газової� колонки, 
продувні свічки насосу), автотранспорт - заї�зд та виї�зд 
з території� АЗК, викиди при роботі резервного дизель-
генератора (на випадок відключення електроенергії�), 
викиди від спалювання природного газу в котлі під 
час опалення приміщень.

Можливі впливи планової� діяльності (при будівни-
цтві та експлуатації�) об’єкта на довкілля є: 

Геологічне середовище - відсутніи� .
Повітряне середовище: 
- під час будівництва: короткочаснии�  незначнии�  

вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин 
при роботі спеціалізованої� техніки та транспорту, 
здіи� сненні зварювальних та фарбувальних робіт; 

- під час експлуатації�: допустимии�  вплив. Викиди 
забруднюючих речовин – викиди парів бензину, ву-
глеводнів насичених, пропану, бутану, оксиду вуглецю, 
діоксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, аміаку, свинцю, 
бенз(а)пірену, оксиду діазоту, діоксиду вуглецю, мета-
ну, неметанових летких органічних сполук – в межах 
нормативів чинного законодавства. 

Водне середовище: 
- на період будівництва: для санітарно-побутових 

і службових потреб використовують тимчасові пе-
ресувні приміщення, які є в будівельніи�  організації�. 
Водопостачання – привозна вода, каналізування – вста-
новлення біотуалетів у відповідності до розробленого 
«Проекту організації� будівництва» 

- на період експлуатації�: Водопостачання – від іс-
нуючої� водопровідної� міської� мережі згідно ТУ, ка-
налізування - скид господарсько-побутових стоків 
передбачено здіи� снювати в існуючу міське каналіза-
ціи� ну мережу згідно ТУ. Поверхневі забруднені зливові 
стоки з території� АЗК, направляються у спеціальні 
прии� мальні лотки і далі направляються на очищення 
у проєктуємі локальні очисні споруди статичної� дії� з 
можливістю подальшої� утилізації�. Скидання стічних 
вод у водні об'єкти не передбачається. Потенціи� них 
джерел забруднення підземних та поверхневих вод 
від планованої� діяльності не передбачається.

Ґрунт:
- на період будівництва: зняття насипного та 

грунтово-рослинного шару ґрунту, виї�мка ґрунту, 
незначним джерелом забруднення може стати бу-
дівельне сміття та відходи паливно-мастильних ма-
теріалів від роботи будівельних механізмів. З метою 
запобігання негативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається, оснащення площадки контеи� нерами 
для побутових і будівельних відходів і вивезення ї�х 
на полігон побутових відходів. 

- при експлуатації�: можливии�  вплив від розли-
ву нафтопродуктів у випадку аварії�. При нормальніи�  
експлуатації� об’єкту вплив не передбачається. 

Рослиннии�  і твариннии�  світ, заповідні об’єкти: 
передбачувана діяльність не матиме негативного 
впливу на рослиннии�  і твариннии�  світ, ї�х популяції� 
та міграції�. Території� ПЗФ (вищого та нижчих рангів) 
у межах проммаи� данчика та и� ого санітарно-захисної� 
зони відсутні. 

Навколишнє соціальне середовище (місцеве насе-
лення та інші зацікавлені групи): вивчається через 
механізм публікації� в ЗМІ та громадських обговорень.

Навколишнє техногенне середовище: негативнии�  
вплив на промислові, житлово-цивільні і сільсько-
господарські об’єкти, наземні та підземні споруди, 
соціальну організацію території�, пам’ятки культури, 
архітектури, історії� та інші елементи техногенно-
го середовища під час експлуатації� проектованого 
об’єкта відсутніи� . 

Відходи виробництва і можливість ї�х повторного 
використання, утилізації�, знешкодження або без-
печного захоронення: 

При виконанні будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації� АЗК передбачено утворення наступних 
видів відходів: 

- тверді побутові відходи; 
- тара пластикова, металева, поліетиленова зіпсо-

вана некондиціи� на; 
- будівельні відходи (будівельне сміття); 

- огарки електродів; 
- пісок забруднении�  нафтопродуктами; 
- відходи від зачищення резервуарів що містять 

нафтопродукт; 
- осад від очисних споруд.
Фактично утворені відходи передаватимуться 

спеціалізованим підприємствам відповідно до укла-
дених договорів.

щодо технічної� альтернативи 2
Згідно технічної� альтернативи 1.
щодо територіальної� альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на дов-

кілля - на території� ведення господарської� діяльності.

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 (зазначи-
ти відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої� групи 
згідно до п.4 ч.3 ст. 3 закону Украї�ни «Про оцінку 
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 тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здіи� снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону 
Украї�ни  «Про оцінку впливу на довкілля» відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля:

Плановии�  обсяг досліджень та рівень деталізації� 
інформації�, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності ст. 6 Закону Украї�ни «Про оцінку впливу 
на довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значнии�  вплив на довкілля і, отже, підля-
гає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
Украї�ни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої� 
діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої� додаткової� інформації�, яку 
надає суб’єкт господарювання, а також інформації�, 
отриманої� від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здіи� снення 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 уповнова-
жении�  орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої� діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження плано-
ваної� діяльності та визначає екологічні умови ї�ї� 
провадження.

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної� 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 такіи�  
процедурі, зокрема на стадії� обговорення обсягу до-
сліджень 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 оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонаи� менше 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. Де-
тальніше 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� каран-
тину, встановленого Кабінетом Міністрів Украї�ни з 
метою запобігання поширенню на території� Украї�ни 
гострої� респіраторної� хвороби (COVID-19), спричи-
неної� коронавірусом SARS-CoV-2, до повного и� ого 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припадають на цеи�  
період, про що зазначається в оголошенні про поча-
ток громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіціи� ному веб-саи� ті уповно-
важеного 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 
реєстраціи� нии�  номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої� діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначении�  на першіи�  
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації� та розгляду Ваших зауважень і 
пропозиціи� . 

У разі отримання таких зауважень і пропозиціи�  
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня ї�х отримання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції�, свої�м підписом засвідчують свою 
згоду на обробку ї�х персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язании�  врахувати повні-
стю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції� громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу дослід-
жень 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 діяль-
ності 

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної� планованої� діяльності буде Дозвіл 
на виконання будівельних робіт.

_____________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої� статті 11 

_____________________________________________________________
Закону Украї�ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельна 
інспекцією Украї�ни.

_____________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прии� няття 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 Донець-
кої� обласної� Державної� адміністрації�. Поштова адреса: 
84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 
6. телефон +38 (095) 644-25-25, електронна пошта: 
eco.d@dn.gov.ua.

 Контактна особа: Директор Департаменту - Натрус 
Сергіи�  Петрович 

_____________________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, поштова адреса, елек-

тронна адреса, номер телефону та контактна особа)           

Продовження. Початок  на 10 стор.
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Г.В. ЧУБЕНКО

ГОРОСКОП

В ГОД БЫКА ДЕВ ЖДЕТ СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ, ЛЬВОВ – ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

А ВОДОЛЕЕВ – ПОВЫШЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ
Год Белого металличе-

ского Быка наступит 
уже через несколько 

днеи� . В отличие от хитрои�  
крысы, бык трудолюбив и 
надежен, а значит, 2021 год 
принесет каждому значи-
тельные изменения.

Не забываи� те полагаться 
на себя, прислушиваться к 
окружающим и анализиро-
вать знаки судьбы. В особен-
ности год Быка повлияет на 
изменения в карьернои�  сфе-
ре, но только у тех, кто будет 
старательно трудиться.

ОВЕН

В новом году Овны будут 
с завиднои�  регулярностью 
создавать новые проекты. 
Вокруг вас сформируется 
неплохая команда. Важно 
не растерять такие свои ка-
чества, как: настои� чивость 
и неугомонность. Владель-
цам бизнеса стоить быть 
осторожными и тщательно 
обдумывать все важные 
вопросы. Любовная жизнь 
Овнов расцветет с новои�  
силои� . В самом начале года 
есть вероятность встречи с 
бывшим партнером, кото-
рыи�  захочет восстановить 
отношения.

ТЕЛЕЦ

С начала года Тельцы 
добьются результатов как 
в новых проектах, так и в 
запущенных ранее. Работо-
способность и добросовест-
ность не останутся незаме-
ченными. Многих ожидает 
повышение в новом году. 
Проблемы удастся уладить 
благодаря их рассудитель-
ности и хладнокровию. 
Любовная жизнь Тельцов, 
которые уже давно состоят в 
отношениях, будет тяготеть 
к спокои� ствию и стабильно-

сти. Главное – не проявлять 
чрезмерное упрямство.

БЛИЗНЕЦЫ

В год Быка жизнь Близ-
нецов начнет стремительно 
развиваться. Можно стро-
ить планы, браться за любои�  
проект. Секрет успеха будет 
зависеть от умения нахо-
дить общии�  язык с людьми. 
С 4 марта по 23 апреля в ва-
шем знаке будет находиться 
Марс – время для активнои�  
деятельности. Направьте 
свою энергию в нужное 
русло. В отношениях ждут 
хитросплетения – предсто-
ящии�  год или выведет ваши 
чувства на новыи�  уровень, 
или поставит на них крест.

РАК

Большинство Раков смо-
трят в 2021 год с оптимиз-
мом и верят, что он будет 
лучше предыдущего. Ракам 
придется деи� ствовать сме-
ло и решительно, зачастую 
даже не в собственных 
интересах, а ради благопо-
лучия тех, кто рядом. Вас 
ждет много трудностеи� , но 
вы сможете их преодолеть. 
В личных отношениях в 
интересах Раков – обдумы-
вать свои поступки и каждое 
слово, которое вы говорите 
своему партнеру, чтобы не 
потерять его.

ЛЕВ

Львы будут находиться в 
привычнои�  для себя пози-
ции лидера: формировать 

вокруг себя группы, обза-
водиться последователя-
ми. Важно вовремя делать 
выбор и не уклоняться от 
деловых предложении� . Не 
пытаи� тесь сами строить 
свою судьбу, не обращая 
внимание на окружающих. 
Но это не всегда пои� дет на 
пользу, стараи� тесь преодо-
леть эгоизм. Наступающии�  
год Львы могут смело на-
звать годом любви и бла-
годенствия в сфере отно-
шении�  с близкими людьми.

ДЕВА

Уходящии�  год доставил 
многим Девам немало се-
рьезных проблем. Но на но-
выи�  год звезды настроены 
оптимистично – сложныи�  
период в жизни Дев закон-
чится. Самые невероятные 
события в любовнои�  сфере 
приключатся с одинокими 
представителями вашего 
знака зодиака. Возмож-
на даже любовь с первого 
взгляда. Постараи� тесь не 
быть слишком стеснитель-
ными, чтобы не пропустить 
этот шанс на личное сча-
стье. У семеи� ных все ста-
бильно.

ВЕСЫ

В 2021 году Весы должны 
будут научиться отпускать 
неприятности, не страдая 
от мелких неудач, а боль-
ше обращать внимание на 
свои победы. Представите-
леи�  вашего знака посетит 
вдохновение. Весь год бу-
дет отмечен мощным при-
ливом творческои�  энергии. 
Появится возможность за-
няться делом, к которому 
давно уже лежит душа, но 
на которое никогда не хва-
тало времени. Поддержка 
любимого человека в этом 
году будет очень важна.

СКОРПИОН

Год Быка для Скорпиона 
станет неординарным – вам 
предстоит реализация мас-
штабных планов, к которым 
придется идти через мелкие 
передряги. Они могут вы-
водить вас из равновесия, 
однако не поддаваи� тесь -  
они не повлияют на конеч-
ныи�  результат. С 2021 году 
Скорпионам рекомендуется 
держать при себе свою из-
лишнюю вспыльчивость и 
эмоциональность. Они могут 
создать проблемы не только 
с вашим партнером, но и со 
всем окружением в целом.

СТРЕЛЕЦ

В новом году Стрельцов 
ожидает период расширения 
возможностеи� . Вы сможете 
увеличить уровень своеи�  об-
разованности, записавшись 
на курсы, увидеть мир, рас-
ширить круг общения. Сле-
дует брать столько знании�  
и общения, сколько сумеете 

осилить. Вы также сможете 
поучаствовать в интересных 
проектах. Также год Быка 
обещает Стрельцам инте-
ресные знакомства, которые 
способны полностью изме-
нить их жизнь.

КОЗЕРОГ

В 2021 году Козероги зажи-
вут активнои�  и насыщеннои�  
жизнью. Вам предстоит мно-
го свершении� , как в профес-
сиональном плане, так и в 
домашних делах. Вы вполне 
будете способны выдержать 
высокии�  темп, которыи�  за-
даст год Быка, если наи� дете 
время и возможности для пе-
риодического полноценного 
отдыха. Главная задача года 
для вас – постоянно сохра-
няи� те оптимизм и проявите 
благодарность тем, кто нахо-
дится рядом с Вами и поддер-
живает вас.

ВОДОЛЕЙ

Перед Водолеями откро-
ются все пути, даже те, где 
ранее не удавалось ничего. 
Все, что Водолеи смогут по-
лучить в год Быка, будет 
полностью зависеть от их 
способности правильно 
распределять усилия. Водо-
леи будут привлекательны 
во всех отношениях. К ним 
со всех сторон потянутся 
единомышленники и почи-
татели их талантов. Важно 
не бояться брать на себя 
ответственность, потому 
что в год Быка Водолеи заи� -
мут руководящие позиции.

РЫБЫ

Год Белого Металличе-
ского Быка для Рыб станет 
временем постепенного и 
планомерного развития. 
Интуиция, которая от-
лично развита у предста-
вителеи�  знака, сыграет 
важную роль. Рыбам будет 
необходимо понимать язык 
знаков, на котором с ними 
начнет общаться судьба. И, 
если это у них получится, 
они достигнут новых вер-
шин. Нептун продолжает 
вам покровительствовать, 
так что на протяжении все-
го года представителеи�  
этого знака ждет удача.



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв., с космети-
ческим ремонтом, рядом 
“Фуршет“, рынок. Тел. 
050-681-55-24.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв, по ул. 
О. Кошевого, горяч. 
вода, частично с мебе-
лью, очень теплая. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв., 2/5, 
в хорошем состоянии, 
в р-не 7 школы. Тел. 
095-345-87-43.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, по ул. 
Казацкой 82-а, в р-не 
17 школы, малосемейка, 
общ. пл. 32.4 м/кв., комн-
та 19.5 м/кв., без долгов. 
Тел. 095-904-80-61.

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

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

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв., 9/9, 
по ул. Энгельса, 82а, 
в р-не дома Пионеров. 
Тел. 095-082-83-77, 
095-573-51-19.

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

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

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв., 3/5, 
напротив тепличного 
комбината, газовая ко-
лонка, пластиковые окна, 
на все счетчики, долгов 
нет, очень удовлетвори-
тельное состояние. Тел. 
099-266-89-18.

2-комн. кв.

Дружковка. Продаёт-
ся 2-комн. кв. 3/5, квар-
тира без Долгов район 
маг. “Беларусь“ входная 
дверь металлическая, 
окна пластик, балкон за-
стеклен + утеплен, сану-
зел раздельный, комнаты 
раздельные, кухня 6 м/кв, 
жилая площадь 41 м.кв. 
Предлагайте вашу цену. 
Тел. 097-036-84-12.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв, 44 м/
кв, на 1/4 по ул. Черни-
говской, в районе шко-
лы № 6 с автономным 
отоплением. Решет-
ки на окнах, мебель, 
дверь. Имеется подвал. 
Требуется ремонт. Тел. 
095-397-73-62.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. 1/5, по 
ул. Солидарности, 55, 
высокий цоколь, пласти-
ковые окна, наружное 
утепление, автономное 
отопление, счетчики на 
газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагре-
ватель, комнаты раз-
дельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

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

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 52.5 м/
кв., по ул. Космонавтов 
51, окна пластиковые, 
газ колонка, балкон за-
стеклен, счетчики, без 
долгов. Торг уместен. 
Тел. 050-191-78-59, 
093-374-96-48.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 7/9 по ул. 
П.Коммуны д. 75, теплая, 
балкон застеклен, пла-
стиковые окна, новые 
двери, усиленная про-
водка, новая сантехника. 
Тел. 050-106-91-32.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 2/2, по ул. 
Бабрукина, частично с 
мебелью, окна и водо-
провод пластик. Тел. 
050-660-67-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/3, га-
зовая колонка, в р-не 
нового рынка, обогре-
ватель 400 грн. Тел. 
095-444-73-63.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, в р-не 
АТБ, железная дверь, 
пластиковые окна, ванна 
и кухня кафель, пла-
стиков. водопровод, 
водомер, интернет, ка-
бельное, без долгов. Тел. 
050-530-53-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв., 4/5, 
р-н Южный, команты 
раздельные, туалет 
и ванная тоже, боль-
шая кухня. 5000 $ Тел. 
095-947-05-44.
3-комн. кв.

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 5/9. 
Без долгов, по ул. Кос-
монавтов, 51. Имеется 
автономное отопление, 
тамбур, квартира в хо-
рошем состоянии. Тел. 
099-721-10-14.

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

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

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. центр, по 
улице Парижской Ком-
муны, 54. 5/9, пл. 78 кв. 
м. Хорошо обустроена, 
укомплектована мебе-
лью и быт. техникой 
“Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.

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

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

Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв., девя-
тый этаж, крыша не 
течет, лифт рабочий, 
окна, балко м/п. Тел. 
066-036-70-66.
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Дружковка. Продам 
3-комн. кв., лифт работа-
ет, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.
4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, 
на площади, не угловая, 
автономное отопление, 
газ. колонка, счетчи-
ки, балкон, лоджия, 
кондиционер, интер-
нет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.

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

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

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

Дружковка. Прода-
ется большой, высокий, 
светлый дом. 190/100, 
везде пластик, плитка, 
два котла. Полутороэ-
тажный. Внизу кухня, 
душевая кабинка, под-
собные помещения. 
Тел. 097-547-35-65, 
066-077-16-94.

Дружковка. Про-
дается газифициро-
ванный дом, гараж, 
баня, колодец во дворе, 
хоз. постройки, боль-
шой сад, виноградник, 
большой огород. Тел. 
050-065-10-08.

Дружковка. Прода-
ется дом 59 м/кв, в р-не 
Гаврилоского рынка, все 
удобства, газ, участок 
6 соток. Цена снижена. 
Тел. 050-047-42-00.

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

Дружковка. Про-
дается дом по ул. На-
химова 173, газ, вода, 
хоз. постройки. Все но-
вое. Пос. Донской. Тел. 
050-968-31-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Про-
дам дом на Сурово, по 
ул. Сагайдачного 47 
А, 8,9 сотки усадьба, 
подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Про-
дам дом по ул. Бе-
линского со всеми 
удобствами, имеются 
хоз. постройки, теплица. 
Тел. 095-682-65-14.

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

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

Дружковка. Продам 
дом, 100 м/кв, приуса-
дебный участок 17 соток, 
два гаража, летняя кух-
ня, можно в рассрочку 
или поменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Продам 
дом, 82 м/кв., по ул. 
Одесской, 5-1, участок 14 
соток, летняя кухня, га-
раж. Дом требует ремон-
та. Тел. 050-551-01-68.

Дружковка. Про-
дам дом. Имеется фли-
гель, гараж, подвал 
(отдельный вход). Вода, 
газ в доме, флигель 
(счетчики). Огород, 
хоз. постройки. Тел. 
050-565-35-21.

Дружковка. Продам 
кирпичный газифи-
цированный дом, 
Яковлевка. Все удоб-
ства, сухой погреб, 
газ, электричество, 
вода, канализация, 
горячая вода - колон-
ка. Тел. 050-866-42-
21, 099-530-71-60.

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

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

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
Закона Украины «О рекламе»
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Константиновка. Про-
дам газ. дом общ. пл. 100 
м/кв, пос. Новоселовка, 
имеются хоз. постройки, 
частично с мебелью, 
скважина, пластиковые 
окна, кирпичный забор. 
Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. 
Продам кирпичный дом, 
газифицированный, двух 
комнатная летняя кухня, 
гараж, хоз. постройки, 
забор из металопрофиля, 
крыша перекрыта. Тел. 
050-677-99-34.

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

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

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

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

Гаражи

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

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

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

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам 
Mercedes E124 купе 1992. 
В отличном состоянии, не 
требует вложений. Тел. 
050-034-85-50.

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

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

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

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

Запчасти

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

Дружковка. Продам 
запчасти на Газель, 
рессоры, генератор, 
стартер и др. Тел. 
050-974-39-20.

Дружковка. Продам 
зимние скаты R-13. Тел. 
099-056-84-93.

Мебель

Дружковка. Про-
дается стол полиро-
ванный, раздвижной. 
Весы стрелочные. Тел. 
050-049-22-43.

Дружковка. Продам 
2-х спальную кровать 
произв. ОАО Донбасс 
Либерти, каркас ме-
таллический + матрас, 
размер 2*1,8 м. Тел. 
050-592-30-06.

Дружковка. Продам 
диван и два кресла, но-
вые, фабричные. Тел. 
096-475-85-00.

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

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

Дружковка. Продам 
стол тумбу, полиро-
ван., б/у, кресла мягкие 
2шт, б/у, недорого. Тел. 
095-205-10-06.

Зоомир

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

Дружковка. Продает-
ся стельная корова. Тел. 
050-064-74-87.

Дружковка. Про-
дается хорошая дой-
ная корова, телята 
бычки и телочки. Тел. 
099-715-30-28.

Дружковка. Продам 
поросят местной породы, 
1 месяц, 1000 грн. Тел. 
099-330-97-53.

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

Константиновка. Про-
дам цыплят бройлеров, 
суточные и подрощен-
ные. Куры несушки “Ле-
ггоры“ и “Ломан Браун“. 
Бройлер живым весом. 
Комбикорм, ветаптеч-
ки. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Мир растений

Дружковка. Продам 
комн. растения: сто-
летники, ден. деревья, 
молочай, юкку розу, как-
тусы, хавортию, мелиссу, 
декабриста, драцену. 
Тел. 095-105-47-60.

Сельхозтехника

Дружковка. Продам 

стиральную машинку 

LG на 5 кг, в хорошем 

состоянии (без доку-

ментов), обогреватель 

УФО, угловой компью-

терный стол с отличном 

состоянии (угол 1м). Все 

б/у, торг уместен. Тел. 

066-381-27-95.

Быттехника

Дружковка. Продам 

4-х конфорочную га-

зовую плиту, б/у. Тел. 

099-282-41-35.

Дружковка. Продам 

котел газовый “АТОН“. 

Тел. 099-056-84-93.

Дружковка. Продам 
срочно б/у, холодиль-
ник “Индезит“, белый, 
двухкамерный, моро-
зильная камера внизу, 
в отличном состоянии, 
куплен 3 года назад. 
Два цветных телевизо-
ра Samsung и Rainford 
в рабочем состоянии, 
дешево. Ходунки для 
взрослых (старичков). 
Тел. 050-654-14-77.

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

Дружковка. Про-
дам телевизор “Ви-
тязь“ (маленький). Тел. 
050-537-45-67.

Дружковка. Продам 
телефизор “Reinford“ 
б/у, диагональ 51 см. 
Состояние, изображение 
отличное, 400 грн. Тел. 
066-085-11-19.

Дружковка. Продам 
четырех конфороч-
ную газовую плиту 
б/у, в хорошем состо-
янии. 650 грн. Торг. 
Тел. 095-530-44-36.

Дружковка. Продам 
эл. шашлычницу, 
мантоварку, новый 
чайный и столо-
вый сервиз, люстры, 
стулья, тумбочку, 
вешалку, кухон-
ную утварь. Тел. 
095-372-02-27.

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

Константиновка. 
Срочно продается ми-
кроволновая печь новая, 
не была в пользовании. 
Тел. 095-884-49-72.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ

    09.12.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Зевс. 5. Пантомима. 10. Угол. 15. Ангина. 18. Адажио. 19. Счеты. 20. Шахта. 21. Очки. 22. Контора. 26. 

Шрам. 27. Однолюб. 28. Алгебра. 29. Якут. 31. Февраль. 32. Дата. 34. Ярмарка. 36. Столетник. 37. Костыль. 
41. Корм. 43. Отжиг. 44. Отель. 45. Трос. 47. Ущелье. 48. Карцер. 51. Удел. 52. Блюдо. 53. Шляпа. 54. Игра. 
56. Перерыв. 58. Фестиваль. 62. Оркестр. 66. Тент. 69. Амфибия. 71. Роль. 73. Печатка. 74. Плетень. 75. 
Банк. 77. Должник. 81. Лицо. 82. Колье. 83. Робот. 84. Зарево. 85. Вокзал. 86. Рант. 87. Коломбина. 88. Мясо.

По вертикали: 
1. Значок. 2. Киви. 3. Заводила. 4. Восток. 6. Арык. 7. Терн. 8. Мыло. 9. Маша. 11. Гравер. 12. Лабиринт. 13. 

Марш. 14. Гигант. 16. Резюме. 17. Эхолот. 23. Озеро. 24. Турне. 25. Рулон. 29. Ямщик. 30. Тюрьма. 32. Долото. 
33. Атлас. 35. Ротвейлер. 38. Солнцепек. 39. Ягненок. 40. Роскошь. 42. Оклад. 46. Отвар. 49. Клиент. 50. Диктор. 
51. Ухват. 55. Авель. 57. Ефрейтор. 59. Самбо. 60. Имидж. 61. Алиби. 63. Единство. 64. Цоколь. 65. Палуба. 67. 
Ералаш. 68. Капкан. 70. Статуя. 72. Лоцман. 76. Клеш. 77. Дело. 78. Лето. 79. Нимб. 80. Кран. 81. Люкс.

21 декабря  - 9 лунный�  день. «Растущая Луна» в Рыбах. 
Сегодня не стойт поддаваться негатйвной�  энергйй, творйте 
добро, й оно воздастся. С одной�  стороны, Ваш эмоцйональный�  
фон стабйлйзйруется, а вот сексуальная энергйя набйрает 
обороты. Стрижка сегодня означает обостренйе йнтуйцйй, 
которая в этот день Вам, безусловно, поможет. Луна все еще 
растущая, что поспособствует росту волос.

22 декабря - 10 лунный�  день. «Первая четверть» в Овне. 
Сегодня Вам захочется быть в центре внйманйя, делйться с 
окружающймй своймй йдеямй й мыслямй. Стойт внймательно 
следйть за своймй желанйямй, чтобы не навредйть себе. 
Излйшняя актйвность может спровоцйровать негатйвные 
чувства к Вам. Вообще любое кардйнальное воздей� ствйе 
на волосы сегодня неблагопрйятно. Чтобы не прйвлекать 
к себе негатйв йлй несчастье, не стойт сегодня стричься. 

23 декабря - 11 лунный�  день. «Растущая Луна» в Овне. 

Сегодня вы можете почувствовать йзлйшнюю свободу, Вы 
можете поддаться провокацйям й соблазнам. Есть рйск 
быть втянутым в спор йлй конфлйкт. Постарай� тесь свестй 
общенйе с незнакомцамй к мйнймуму. Стрижка сегодня - 
отлйчная подстраховка от недугов й неудобств.

24 декабря - 12 лунный�  день. «Растущая Луна» в Овне. 
Сегодня не стойт сйдеть на одном месте, день наполнен 
энергйей�  й двйженйем, попробуй� те получйть максймум 
эмоцйй�  от всего, что вы делаете. Блйже к вечеру можно 
провестй день со своей�  семьей�  йлй блйзкймй друзьямй. Это 
прйдаст Вам сйл й подарйт позйтйвную энергйю. Стрижка 
сегодня может негатйвно повлйять на Ваше самочувствйе.

25 декабря - 13 лунный�  день. «Растущая Луна» в Тельце. 
Сегодня нужно контролйровать свой дей� ствйя, поскольку 
онй могут вызвать всплеск как позйтйвной� , так й негатйвной�  
энергйй. Сегодня начйнает обостряться «деловой�  нюх», й Вы 
сможете справйться с большйм колйчеством йнформацйй. 

Стрижка сегодня позволйт Вам сохранйть здоровье й 
сберечь Вас от негатйвной�  энергетйкй обйд. 

26 декабря - 14 лунный�  день. «Растущая Луна» в Тельце. 
Сегодня Вас посетйт желанйе помогать безвозмездно, духовно 
развйваться, совершенствоваться. Лучше отложйть важные 
фйнансовые переговоры, запланйрованные на сегодня, есть 
рйск не най� тй общего языка с оппонентом. Стрижка волос 
сегодня прйнесет матерйальное благополучйе. 

27 декабря - 15 лунный�  день. «Растущая Луна» в Блйзнецах. 
Постарай� тесь провестй больше временй со своймй блйзкймй, 
ведь йменно сегодня есть возможность уладйть некоторые 
разногласйя й достйчь гармонйй. Сегодня Вам захочется 
побывать на прйроде, Вас может одолеть некоторая 
сентйментальность. Стрижка волос позволйт улучшйть 
Ваше здоровье, йнтуйцйя на высоте, она позволйт решйть 
фйнансовые вопросы в бйзнесе.

ПОГОДА • ДЕКАБРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
21 декабря - 27 декабря

3. Дуля, шиш, кукиш. 5. Экскурсовод Сусанин. 10. Он же осел. 
15. Подружка невесты на свадьбе. 18. Рыбье икрометание. 19. 
Бальный танец выпускного вечера. 20. Соленый водоем больше 
моря. 21. Связка срезанных стеблей с колосьями. 22. Загуститель 
киселя. 26. Шахматная партия за короткое время. 27. Поверхность 
земли без гор. 28. Кусочек разбитого зеркала. 29. Напиток к вобле 
и ракам. 31. Восточный веер на длинной палке. 32. Страшный 
беспорядок, неразбериха. 34. Оркестр из басни И. Крылова. 36. 
Карнавальная лента из цветной бумаги. 37. Зажигательный латино-
американский танец. 41. Деньги, взятые взаймы. 43. Хранилище 
старых ценных документов. 44. Подземная железная дорога 
крупных городов. 45. Смородиновое "дерево". 47. Буржуйский 
фрукт к рябчикам.48. Компот на основе п. 22 по горизонтали. 51. 
Рыцарские доспехи. 52. Газированный прохладительный напиток. 
53. Общность людей одной расы. 54. "Коси коса пока ...". 56. 
Громкоговоритель из музыкальных колонок. 58. Слуга рыцаря, 
носивший за ним его меч. 62. Царственная родственница жабы. 
66. Воинское подразделение. 69. Сын внука. 71. Она приходит на 
смену дня. 73. Заросли ореховых кустов. 74. ВУЗ рангом ниже. 75. 
Ложкаэкскаватора. 77. Предводитель восстания гладиаторов. 81. 
Беда, несчастье. 82. Тарадля зимних заготовок. 83. Бисквитный 
рулон. 84. Ступня лошади. 85. Вредная трава на огороде.86. 
Отсутствие света, тьма. 87. Индийский князь или великий раджа. 
88. Веничная парная.

По горизонтали:
1. Дыхательное горло, подверженное бронхиту. 2. Крутой 

внедорожник. 3. Мечтатель, предающийся фантазиям. 4. Место 
для стоянки и ремонта судов. 6. Благородное дело, возможная 
опасность. 7. Н2О. 8. Рост Дюймовочки. 9. Предмет слепого 
поклонения. 11. Взрослое радио. 12. Любитель читать и 
коллекционировать книги. 13. Круглый морской рак. 14. Мороженое 
на палочке. 16. Безмоторный самолет. 17. Фрукт, с которым 
сравнивают нежную кожу. 23. Морская переговорная труба. 24. 
Смешная шутка, розыгрыш.25. Силач, спортсмен. 29. Праздничное 
шествие войск. 30. Качество, необходимое смеломусолдату. 32. 
Часы с маятником. 33. Нарезка овощей и фруктов под соусом.35. 
Змеиный аквариум. 38. Изучение покупательского спроса. 39. 
Музыкальный инструментполицейского. 40. Костюм дирижера 
оркестра. 42. Дерево с дрожащими листьями.46. Братан косинуса. 
49. Безволосая поляна на голове. 50. Змей Горыныч на западе.51. 
Бегущий впереди. 55. ... да небось до добра не доведут. 57. 
Специалист по звездам. 59. Скелет головы. 60. Жир, образующийся 
при варке бульона. 61. Баня по-фински.63. Ученик училища, 
школы. 64. Всегда правый заказчик-посетитель. 65. Точильный 
круг.67. Часть дачи для выращивания овощей. 68. Погрешность 
в написании слова.70. Всегда несущая свой дом на плечах. 72. 
Квартирант спелого яблока. 76. Холодное колющееоружие на 
стволе ружья. 77. Скандинавское поэтическое сказание, дума.78. 
Дугообразный проезд сквозь дом. 79. Пустая бутылка. 80. Горная 
цепь. 81. И Эльбрус, и Джомолунгма.

По вертикали:

ОВЕН. Вам стойт задуматься о планах на блйжайшее будущее, 
желательно отбросйв все сйюмйнутное й неосуществймое. 
Вы проявйте небывалую актйвность, но будьте готовы к 

непрйятностям, так как новый знакомый может поставйть вас в 
неловкое положенйе.

ТЕЛЕЦ. Запасйтесь терпенйем: у вас на горйзонте появйтся 
много неотложных дел. Вы сможете распутать сложную 
сйтуацйю на работе, но почйвать на лаврах будет некогда. 

Прйнймайтесь за важные проекты без промедленйя.  
БЛИЗНЕЦЫ. Вашй желанйя могут осуществйться в тот мо-
мент, когда вы уже устанете надеяться на положйтельный 
результат. Сконцентрйруйтесь на самом важном, отбросьте 

в сторону все незначйтельные мелочй, й вы поймете, что у вас уже 
есть всё, что нужно для счастья. 

РАК. Прйглядйтесь к своему окруженйю, скоро тайный 
враг станет явным, а с такйм бороться значйтельно проще. 
В карьере вас ждет значйтельный успех. Напряженный й 

суетлйвый перйод, зато результаты работы не разочаруют вас. 
Можете прйнймать смелые решенйя, не опасаясь, что онй окажутся 
ошйбочнымй. 

ЛЕВ. Ваша успешность может напрямую завйсеть от наве-
денйя порядка в делах й быту, а органйзованность может 
сыграть в этой сйтуацйй не самую последнюю роль. У вас 

будет шанс развязать многочйсленные узлы й благополучно 
освободйться от всего лйшнего.

ДЕВА. Гйбко лавйруя между людьмй й сйтуацйямй, вы 
сможете многого достйгнуть. Остерегайтесь соблазнов, 
грозящйх увестй вас с верного путй. Прйдется разбйраться 
сразу с несколькймй неотложнымй проблемамй в профес-

сйональной сфере.  
ВЕСЫ. Вы можете быть непредсказуемы, но вашй планы 
найдут отклйк й поддержку со стороны окружающйх. Вас 
порадует блйзкйй человек, ждйте очень прйятное й лестное 

предложенйе, поддержйте его йнйцйатйву. Вероятны некоторые 
замйнкй в делах й трудностй в общенйй с коллегамй, но это бы-
стро пройдет.  

СКОРПИОН. Вы можете быть непредсказуемы, но вашй 
планы найдут отклйк й поддержку со стороны окружающйх. 
Вас порадует блйзкйй человек, ждйте очень прйятное й 

лестное предложенйе, поддержйте его йнйцйатйву. Вероятны 
некоторые замйнкй в делах й трудностй в общенйй с коллегамй, 
но это быстро пройдет.

СТРЕЛЕЦ. Прйлйчное колйчество временй будут занймать 
фйнансовые вопросы. Предстоящйе встречй обещают ока-
заться весьма значймымй й важнымй. Вероятны новые 

полезные знакомства, которые могут открыть перед вамй отлйчные 
перспектйвы. Работа грозйт занять большую часть ймеющегося 
в налйчйй временй.

КОЗЕРОГ. Не позволяйте йскушенйю сбйвать вас с путй 
йстйнного, от добра добра не йщут. Вы рйскуете стать объ-
ектом йнтрйг. Нежелательно заново повторять ошйбкй. Не 

ревнуйте своего йзбраннйка, доверяйте ему. Появйтся возможность 
для самореалйзацйй. 

ВОДОЛЕЙ. Работа не потребует от вас йзлйшнего напряже-
нйя й сверхусйлйй, значйт, у вас появйтся возможность чаще 
бывать дома. У вас будет шанс убедйться в преданностй тех, 

кого вы любйте.
РЫБЫ.  Одйнаково значймы й ваша карьера, й соцйальный 
статус, й хорошйе отношенйя с родственнйкамй. Вы сможете 
установйть новые полезные связй, однако не забывайте о 

старых друзьях. Может случйться нечто неожйданное, что сначала 
вас йспугает, но потом вдохновйт на давно назревшйе перемены.

°C: ночь -2°, день 
0°. Восход солнца – 
07:15, заход – 15:34. 
Продолжйтельность 
дня – 08:19.

°C: ночь -1°, день 
0°. Восход солнца – 
07:16, заход – 15:34. 
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

°C: ночь -1°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:17, заход – 15:35. 
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

°C: ночь +2°, день 
0°. Восход солнца – 
07:17, заход – 15:35.
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

°C: ночь -6°, день 
-1°. Восход солнца – 
07:18, заход – 15:36. 
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

°C: ночь -6°, день 
-4°. Восход солнца – 
07:18, заход – 15:36.
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

°C: ночь -4°, день 
-5°. Восход солнца – 
07:19, заход – 15:37. 
Продолжйтельность 
дня – 08:18.

Среда 
16 декабря

Четверг
17 декабря

Пятница
18 декабря

Суббота
19 декабря

Воскресенье
20 декабря

Понедельник
21 декабря

Вторник
22 декабря
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 Об’єкт (ділянка дороги), для якого розробляється проект, 
знаходиться на автомобільній дорозі О0512 Волноваха – Зачатівка 
Маріупольського району Донецької області. Автомобільна дорога 
відноситься до ІІІ категорії автодоріг загального користування 
місцевого значення. 

Враховуючи зріст інтенсивності руху на перспективний період, 
а також стан існуючого дорожнього одягу, проектом передбачено 
виконати капітальний ремонт з доведенням параметрів ділянки 
автомобільної дороги Волноваха -Зачатівка та  залізобетонного 
моста до вимог ДБН В.2.3-4-2015 та ДБН В.2.3-5-2018. Капітальний 
ремонт передбачає підвищення міцності дорожнього одягу, 
будівництво залізобетонного моста, облаштування та організацію 
дорожнього руху, що буде сприяти кращому і безпечному 
пропуску транспорту та пішоходів на цій ділянці, поліпшенню 
стану навколишнього середовища.

Довжина ділянки капітального ремонту – 0,423 км. 
Передбачаються наступні параметри: кількість смуг руху-2; 
довжина моста – 15,7 м. габарит - Г-8.0+0.5+0.05+2х0.75.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, 
що виділяються при експлуатації автодороги на межі санітарно-
захисної зони та житлової забудови не перевищують встановлених 
нормативів.

Відходи, які утворюються в процесі будівництва та експлуатації 
автодороги, планується розміщувати або утилізувати згідно 
з вимогами Закону України "Про Відходи". Таким чином, 
реалізація проектних рішень створює допустимий рівень впливу 
на довкілля. 

Відповідальність за дотримання природоохоронного 
законодавства в ході реалізації проектних рішень і експлуатації 
об'єкту бере на себе Департамент розвитку базових галузей 
промисловості Донецької обласної державної адміністрації.

Департамент розвитку базових галузей
промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації           А.В. ЛИТВИНОВ
ТОВ «ДОНАВТОДОРПРОЕКТ»   Л.М. ШАБЕЛЬСЬКА
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької 

обласної державної адміністрації 
Поштова і електронна адреса:  84306, Донецька обл., м. Краматорськ  вул. Олекси Тихого, 6
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Міст на км 30+752 

автомобільної дороги О0512 Волноваха-Зачатівка» Маріупольського р-ну, Донецької 
області 

3. Характеристика діяльності (об'єкта): Капітальний ремонт об’єкту «Міст на км 30+752 
автомобільної дороги О0512 Волноваха-Зачатівка» 

Технічні і технологічні дані: Довжина ділянки капітального ремонту 0,423 км. 
Передбачаються наступні параметри: кількість смуг руху-2; довжина моста – 15,7 м. габарит 
- Г-8.0+0.5+0.05+2х0.75.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: розвиток автодоріг 
України

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних:  ні;   сировинних: 
будматеріали  3,2 тис.т ; енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): витрата палива - 95 
тон;     водних 121,0 м3/рік;     Трудових  22 робітника

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при будівельно-монтажних 
роботах використовуватиметься власна техніка і транспорт 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами ДСП-173, ДБН А 
2.2-3-2012, ДБН А.2.2-1-2003 додаток Е.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:  відсутні
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє 

середовище: клімат і мікроклімат: ні;   повітряне  так;   водне так;  ґрунт так;  рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти так; навколишнє соціальне середовище (населення) так;    
навколишнє техногенне середовище ні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронення поводження з відходами відповідно до вимог 
Закону України «Про відходи».

11. Обсяг виконання ОВНС відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. 
12. Участь громадськості: інформування громадськості шляхом публікації «Заяви про 

наміри» і «Заяви про екологічні наслідки» в ЗМІ. Ознайомитися з матеріалами розділу 
OBOC можна в Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. Олекси 
Тихого. 6, телефон +38(095) 9300584. Пропозиції і зауваження просимо направляти протягом 
30 днів після публікації в Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької 
обласної державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. 
Олекси Тихого. 6, телефон +38(095) 9300584

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації                                                                                   А.В. ЛИТВИНОВ

ТОВ «ДОНАВТОДОРПРОЕКТ» ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК    Л.М. ШАБЕЛЬСЬКА

Заява про екологічні наслідки реалізації 
робочого проекту на капітальний ремонт 
об’єкту «Міст на км 30+752 автомобільної 

дороги О0512 Волноваха-Зачатівка»  
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 Об’єкт (ділянка дороги, міст ), для якого розробляється проект, 
знаходиться на км 19+580 автомобільній дорозі С050828 Софіїв-
ка-Дружківка Краматорського району Донецької області. Авто-
мобільна дорога відноситься до ІV категорії автодоріг загального 
користування місцевого значення. 

Враховуючи зріст інтенсивності руху на перспективний період, 
а також стан існуючого дорожнього одягу, проектом передбачено 
виконати рекнострукцію з доведенням параметрів ділянки авто-
мобільної дороги Софіївка-Дружківка та залізобетонного моста до 
вимог ДБН В.2.3-4-2015 та ДБН В.2.3-5-2018. Реконструкція пе-
редбачає підвищення міцності дорожнього одягу, реконструкцію 
залізобетонного моста, облаштування та організацію дорожнього 
руху, що буде сприяти кращому і безпечному пропуску транспор-
ту та пішоходів на цій ділянці, поліпшенню стану навколишнього 
середовища.

Довжина ділянки реконструкції – 0,08 км. Передбачаються на-
ступні параметри: кількість смуг руху-2; довжина моста – 20,05 м. 
габарит - Г-7.0+2х0.75.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, що 
виділяються при експлуатації автодороги на межі санітарно-за-
хисної зони та житлової забудови не перевищують встановлених 
нормативів.

Відходи, які утворюються в процесі будівництва та експлуатації 
автодороги, планується розміщувати або утилізувати згідно з ви-
могами Закону України "Про Відходи". Таким чином, реалізація 
проектних рішень створює допустимий рівень впливу на довкіл-
ля. 

Відповідальність за дотримання природоохоронного законодав-
ства в ході реалізації проектних рішень і експлуатації об'єкту бере 
на себе Департамент розвитку базових галузей промисловості До-
нецької обласної державної адміністрації.

Департамент розвитку базових галузей
промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації                          А.В. ЛИТВИНОВ
ТОВ «ВП Мост»        А.В. ЩОКІН

Заява про екологічні наслідки реалізації 
робочого проекту на реконструкцію об’єк-
ту «Міст на км 19+580 автомобільної до-

роги С050828 Софіївка-Дружківка»
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1. Інвестор (замовник): Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донець-
кої обласної державної адміністрації 

Поштова і електронна адреса:  84306, Донецька обл., м. Краматорськ  вул. Олекси Тихого, 6
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Міст на км 19+580 ав-

томобільної дороги С050828 Софіївка -Дружківка Краматорського  р-ну, Донецької області 
3. Характеристика діяльності (об'єкта): Реконструкція об’єкту «Міст на км 19+580 авто-

мобільної дороги С050828 Софіївка-Дружківка» 
Технічні і технологічні дані: Довжина ділянки реконструкції 0,08 км. Передбачаються на-

ступні параметри: кількість смуг руху-2; довжина моста – 20,05 м. габарит - Г-7.0+2х0.75.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: розвиток автодоріг Украї-

ни
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних:  ні;   сировинних: буд-

матеріали  1,2 тис.т ; енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): витрата палива - 27 тон;     
водних 32,0 м3/рік;     Трудових  19 робітника

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при будівельно-монтаж-
них роботах використовуватиметься власна техніка і транспорт 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами ДСП-173, ДБН А 
2.2-3-2012, ДБН А.2.2-1-2003 додаток Е.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:  відсутні
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколиш-

нє середовище: клімат і мікроклімат: ні;   повітряне  так;   водне так;  ґрунт так;  рослинний 
і тваринний світ, заповідні об’єкти так; навколишнє соціальне середовище (населення) так;    
навколишнє техногенне середовище ні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкод-
ження або безпечного захоронення поводження з відходами відповідно до вимог Закону 
України «Про відходи».

11. Обсяг виконання ОВНС відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. 
12. Участь громадськості: інформування громадськості шляхом публікації «Заяви про 

наміри» і «Заяви про екологічні наслідки» в ЗМІ. Ознайомитися з матеріалами розділу 
OBOC можна в Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. Олекси Ти-
хого. 6, телефон +38(095) 9300584. Пропозиції і зауваження просимо направляти протягом 
30 днів після публікації в Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької 
обласної державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. 
Олекси Тихого. 6, телефон +38(095) 9300584

ЗАМОВНИК:                                                     ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК
Департамент розвитку базових                                                  ТОВ «ВП Мост»  
галузей промисловості Донецької 
обласної державної адміністрації
                        А.В. ЛИТВИНОВ                                                                      А.В. ЩОКІН 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
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Заява про екологічні наслідки реалізації робочого проекту на 
реконструкцію об’єкту «Міст на км 12+233 автомобільної дороги 
С050828 Софіївка-Дружківка» 

 Об’єкт (ділянка дороги, міст ), для якого розробляється проект, 
знаходиться на км 12+233 автомобільній дорозі С050828 Софіїв-
ка-Дружківка Краматорського району Донецької області. Авто-
мобільна дорога відноситься до ІV категорії автодоріг загального 
користування місцевого значення. 

Враховуючи зріст інтенсивності руху на перспективний період, 
а також стан існуючого дорожнього одягу, проектом передбачено 
виконати реконструкцію з доведенням параметрів ділянки авто-
мобільної дороги Софіївка-Дружківка та залізобетонного моста до 
вимог ДБН В.2.3-4-2015 та ДБН В.2.3-5-2018. Реконструкція пе-
редбачає підвищення міцності дорожнього одягу, реконструкцію 
залізобетонного моста, облаштування та організацію дорожнього 
руху, що буде сприяти кращому і безпечному пропуску транспор-
ту та пішоходів на цій ділянці, поліпшенню стану навколишнього 
середовища.

Довжина ділянки реконструкції – 0,09 км. Передбачаються на-
ступні параметри: кількість смуг руху-2; довжина моста – 26,0 м. 
габарит - Г-7.0+2х0.75.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, 
що виділяються при експлуатації автодороги на межі санітар-
но-захисної зони та житлової забудови не перевищують встанов-
лених нормативів.

Відходи, які утворюються в процесі будівництва та експлуата-
ції автодороги, планується розміщувати або утилізувати згідно з 
вимогами Закону України "Про Відходи". Таким чином, реалізація 
проектних рішень створює допустимий рівень впливу на довкіл-
ля. 

Відповідальність за дотримання природоохоронного законодав-
ства в ході реалізації проектних рішень і експлуатації об'єкту бере 
на себе Департамент розвитку базових галузей промисловості До-
нецької обласної державної адміністрації.

Департамент розвитку базових галузей
промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації              А.В. ЛИТВИНОВ
ТОВ «ВП Мост»       А.В. ЩОКІН

Заява про екологічні наслідки реаліза-
ції робочого проекту на реконструкцію 

об’єкту «Міст на км 12+233 автомобільної 
дороги С050828 Софіївка-Дружківка» 
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1. Інвестор (замовник): Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донець-
кої обласної державної адміністрації 

Поштова і електронна адреса:  84306, Донецька обл., м. Краматорськ  вул. Олекси Тихого, 6
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Міст на км 12+233 ав-

томобільної дороги С050828 Софіївка -Дружківка Краматорського р-ну, Донецької області 
3. Характеристика діяльності (об'єкта): Реконструкція об'єкту «Міст на км 12+233 авто-

мобільної дороги С050828 Софіївка - Дружківка» 
Технічні і технологічні дані: Довжина ділянки реконструкції 0,09 км. Передбачаються 

наступні параметри: кількість смуг руху-2; довжина моста – 26,0 м. габарит - Г-7.0+2х0.75
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: розвиток автодоріг Украї-

ни
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних:  ні;   сировинних: буд-

матеріали  1,1 тис.т ; енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): витрата палива - 25 тон;     
водних 28,0 м3/рік;     Трудових  18 робітника

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при будівельно-монтаж-
них роботах використовуватиметься власна техніка і транспорт 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами ДСП-173, ДБН А 
2.2-3-2012, ДБН А.2.2-1-2003 додаток Е.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:  відсутні
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколиш-

нє середовище: клімат і мікроклімат: ні;   повітряне  так;   водне так;  ґрунт так;  рослинний 
і тваринний світ, заповідні об’єкти так; навколишнє соціальне середовище (населення) так;    
навколишнє техногенне середовище ні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкод-
ження або безпечного захоронення поводження з відходами відповідно до вимог Закону 
України «Про відходи».

11. Обсяг виконання ОВНС відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. 
12. Участь громадськості: інформування громадськості шляхом публікації «Заяви про 

наміри» і «Заяви про екологічні наслідки» в ЗМІ. Ознайомитися з матеріалами розділу 
OBOC можна в Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. Олекси Ти-
хого. 6, телефон +38(095) 9300584. Пропозиції і зауваження просимо направляти протягом 
30 днів після публікації в Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької 
обласної державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. 
Олекси Тихого. 6, телефон +38(095) 9300584

ЗАМОВНИК:                                                     ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК
Департамент розвитку базових                                                  ТОВ «ВП Мост»  
галузей промисловості Донецької 
обласної державної адміністрації
                        А.В. ЛИТВИНОВ                                                                      А.В. ЩОКІН 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
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Приватне акціонерне товариство "Український Бекон" 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від м'ясопереробного комплексу, який зна-
ходиться за адресою: 85180, Донецька обл., Костянтинівський 
р-он,   с.Водяне Друге, ул.Зелена, 1а.

М'ясопереробний комплекс спеціалізується на переробці м’я-
са птиці, яловичини та свинини і виробництві м'ясоковбасних 
виробів, делікатесів зі свинини i птиці, а також напівфабри-
катів. 

Джерелами утворення забруднюючих речовин являються: 
термокамери, мийна машина, акумуляторна, холодильна стан-
ція, пароконвекційні печі, установки Afogrill+Afomarker, котли 
для вироблення пари та опалення приміщень, когенераційні 
установки для вироблення електричної енергії, пари та тепла, 
дослідно-промислова установка очистки стічних вод, автомий-
ка, зварювальний пост.  

Основні забруднюючі речовини – діоксид азоту, діоксид сір-
ки, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок, ртуть та її сполуки, парникові гази, аміак, їдкий натр, 
альдегід пропіоновий (пропаналь), кислота валеріанова, діме-
тиламін, фенол, кислота сірчана, заліза оксид (у перерахунку 
на залізо), марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис 
марганцю), хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид 
хрому),  нікелю оксид (у перерахунку на нікель).

Пропозиції та зауваження населення і громадських організа-
цій приймаються протягом 30 днів в Донецькій обласній дер-
жавній адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, буд.6,  06264-6-03-30.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного пла-
нування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціально-
го розвитку Іллінівської сільської ради на 2021 рік (далі - Програма).

Іллінівська сільська рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту доку-
менту державного планування Програма економічного і соціального розвитку Іллінівської 
сільської ради на 2021 рік. 

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріо-
ритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя на-
селення 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»  громадсь-

ке обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного 
планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме  16 грудня 2020 на сайті Іллінівської 
сільської ради до 15 січня 2021.

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 заува-
ження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому роз-
гляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або 
вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Програма економічного і соціального розвитку Іллінівської 
сільської ради на 2021 рік, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову 
інформацію можна за адресою: 85143, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іллінівка, 
вул. Адміністративна, буд. 42/3 aбо за телефоном: 380627221050.

Зауваження і пропозиції до проєкту Програма економічного і соціального розвитку Іл-
лінівської сільської ради на 2021 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються 
до Іллінівської сільської ради.

Відповідальна особа: Черкасова Олена Олегівна (контактні дані: ел.адреса 41073075@
mail.gov.ua, телефон: 380627221050).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, по-
дані після встановленого строку, не розглядаються.

Проведення транскордонних консультацій не передбачається.
Секретар сільської  ради                                                        В.М. ТРОЯН

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
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На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцін-
ку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень 
громадськості військово-цивільна адміністрація міста Торецьк 
Донецької області оприлюднює Заяву про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проєкту документа державного пла-
нування місцевого рівня «Програма економічного і соціального 
розвитку Торецької міської територіальної громади на 2021 рік».

У рамках дії карантинних заходів з текстом Заяви можна ознай-
омитися на офіційному сайті  військово-цивільної адміністра-
ції міста Торецьк Донецької області за посиланням: http://www.
toretsk-vca.gov.ua/novini 

            Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовій формі до 30.12.2020 
включно:

- на поштову  адресу: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬ-
КОГО, 24 А .

- на електронну адресу: inbox@toretsk-rada.gov.
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку 

не розглядаються. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-

гічної оцінки
проєкту документа державного планування місцевого рівня «Про-

грама економічного і соціального розвитку Торецької міської тери-
торіальної громади на 2021 рік»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконком міської ради повідомляє, що 07.12.2020 відбулось за-

сідання конкурсної комісії  з  придбання  на вторинному ринку 
житла, впорядкованого для постійного проживання   багатодітних 
сімей. 

Переможцем  конкурсу на придбання 3-х кімнатної квартири №4 
за адресою: м. Костянтинівка, вул. Суворова,18 вартістю 224 000  
грн.  визначено  фізична особа.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконком міської ради повідомляє, що 07.12.2020 відбулось за-

сідання конкурсної комісії  з  придбання    житла на  вторинному 
ринку впорядкованого для постійного проживання житла для ді-
тей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа і надання його особам віком від 18 до 23 років. 

 Переможцем  конкурсу на придбання однокімнатної квар-
тири №41 за адресою:     м. Костянтинівка,  вул. Калмикова, 23 
вартістю 100 000  грн.  визначено  фізична особа.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконком міської ради повідомляє, що 07.12.2020 відбулось 

засідання конкурсної комісії  з  придбання  на  вторинному рин-
ку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей 
- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа і надання його особам віком від 18 до 23 років. 

 Переможцем  конкурсу на придбання однокімнатної квар-
тири №7 за адресою:     м. Костянтинівка,  вул. Олекси Тихого, 110 
вартістю 119 923  грн.  визначено  фізична особа.

Радиотехника

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

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

Дружковка. Продам 
телевизор LCD Samsung 
диаг. 32 дюйма, в от-
личном состоянии. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продам 
телевизор б/у, тумбочку. 
Тел. 095-366-00-10.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Продам лист метал-
лический 0,8 мм; 1,0 
мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 
2,5 мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 
5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 
10,0 мм, 16,0 мм, 20,0 
мм оцинковка; уголок 
№ 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арма-
туру, трубу профиль-
ную, шестигранник, 
электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из про-
фнастила, водостоки, 
металлочерепицу, 
битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Продам трубу водо-
газопроводную диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, по-
резка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

Одежда, обувь

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

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

Дружковка. Продам 
костюм тройку р-48, 
полупальто мужское 
р-50, сапоги женские 
(зимние) р-38. Тел. 
050-709-94-21.

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

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

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

Детский мир

Дружковка. Прода-
ется детская кроватка 
с матрасом 280 грн., 
детский игровой ма-
неж 180 грн. Торг. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продает-
ся зимня-летняя коляска, 
горка для купания, дер-
жатели для балдахина, 
йогуртница, машинку 
толкатор, ослик пры-
гун, плед-конверт. Тел. 
066-831-44-13.

Дружковка. Продам 
два красивых платья для 
девочеи 8-13 лет, цвет 
розовый, персиковый. 
Звонить после 18:00 Тел. 
099-276-65-25.

Дружковка. Продам 
красивый костюм “Крас-
ной шапочки“ 200 грн, 
банки 1-3 л. по 4 грн. 
Тел. 050-276-29-85.

Дружковка. Продам 
пальто на холфибере 
для девочки 10-12 лет, 
туники, свитера и др. 
вещи. Пальто р. 44-46 
в идеальном состоянии. 
Звонить после 18:00. Тел. 
099-276-65-25.

Дружковка. Продам 
платье снежинки, прин-
цессы, феи, летучей 
мыши, кошечки, костю-
мы деда мороза, тигра, 
человека паука, пирата, 
черепашки нинзя. Тел. 
099-504-07-21.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам 
пианино “Украина“ в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-885-24-58.

Книги

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

РАЗНОЕ

Дружковка. Продает-
ся дубленку мужск, но-
вая, сибирская, покрыта 
твилом р-р 52-54, шуба 
мутоновая черная б/у в 
отличном состоянии с 
белым песцовым ворот-
ником и манжетами р-р 
52-54, туфли мужские, 
кожаные, новые, тем-
но-коричневые, р-р 43, 
пр-во Чехословакия. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Про-
дается искусственная 
красивая елочка, ново-
годние костюмчики по-
росенка и белого пуделя. 
Тел. 050-052-10-29, 
095-192-47-13.

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

Дружковка. Про-
дам большую, алю-
миниевую кастрюлю 
с крышкой на 70 л., в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
бочонок белый фарфо-
ровый на 5 литр. и 10 
литр., зеркало большое 
овальное, вертикальное 
67*40, мебель. Тел. 
050-169-15-68.

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

Дружковка. Продам 
велосипед, холодильник, 
стиральную машинку, 
швейную машинку, га-
зовую плиту, телеви-
зор, пылесос, ковер, эл. 
двигатель, кастрюли, 
крупорушку, зарядное 
для авто, дистиллятор. 
Тел. 099-140-59-06.

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

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

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

Дружковка. Продам 
котел “Вулкан-7“, котел 
“Кст-16“, колонку Фер-
роли. Швейную машинку 
“Лучик“ Польша, пиани-
но черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Про-
дам кофейный сервиз, 
мягкие стулья, ска-
терти льняные. Тел. 
050-063-58-23.

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

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

Дружковка. Продам 
масляный электрообо-
греватель, термос 2 л. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
ноутбук “DEEL“, ка-
мин электрический р-р 
100*70 см., фотоаппа-
рат “Практика 45 OAF“ 
Германия, труба 3/4 
дюйма, дл. 3 м. 5 шт., 
новый шерстяной ко-
вер Закарпатский. Тел. 
050-169-15-68.

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

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

Дружковка. Про-
дам пудовую гантелю, 
экспандер, раздвиж-
ной турник для кварти-
ры, мебель, кухонную 
утварь, посуду. Тел. 
095-372-02-27.

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

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

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

Дружковка. Продам 
эмалированные судоч-
ки, миски, кружки, 3л. 
кастрюля, подставка 
под телевизор 55*40, 
пароварка, колонки для 
ноутбука, ковер 2*3. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Продет-
ся новый холодильник, 
“Snaige“, новый унитаз, 
б/у газ. Колонка (без-
вытяжная), “Demrad“, 
манекены, тремпеля, 
спортивные настен-
ные брусья, ламинат, 
подложка, трубы мет. 
хромированные. Тел. 
095-425-02-60, 068-
968-30-68, вайбер 
+79892581554.

КУПЛЮ
Недвижимость

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

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

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

Быттехника

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

Стройматериалы

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

Прочее

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

Дружковка.  Ку -
п л ю  м и к р о с х е м ы 
К552УД2, К140У66. Тел. 
095-067-53-00.

Дружковка. Куплю 
молочные бидоны, улья 
в хорошем состоянии, 
сушь на 145 рамку. Тел. 
066-847-45-11.

Дружковка. Куплю 
насос “DAВ“ (Италия) 
для системы отопления, 
в нерабочем состоянии. 
Тел. 050-804-53-80.

Дружковка. Куплю 
плоский телевизор, ком-
пьютерное кресло. Тел. 
095-479-52-01.

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

Дружковка. Куплю 
старые елочные игруш-
ки; стеклянные, картон-
ные, папье-маше при 
желании на дому. Тел. 
095-510-13-22.

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

Константиновка. 
Куплю циркулярку с 
фуганком 300 мм. Тел. 
050-243-21-17.

Куплю книги, от-
крытки, фото и другую 
печатную прод. до 
1950 г. Радиодетали, 
изделия из мельхиора 
и серебра, раскладные 
ножи, старые шахма-
ты, парфюмерию, игру 
“Электроника“, пивные 
бокалы, граненые рю-
мки, изделия из кости, 
рога, бивни и другую 
старину. Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.
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Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, 
бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки 
в тяжелом металле. 
Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги 
до 1917 года. Портси-
гары, подстаканники, 
духовые инструмен-
ты, флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные, карман-
ные, настенные (пе-
риода СССР). Елочные 
игрушки на прищеп-
ках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, об-
лигации гос. займов 
внешпосылторга, ку-
клы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши 
и др. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

Куплю часы, моне-
ты, медали, значки, 
объективы, бинокли, 
подстаканники, ста-
туэтки, бижутерию 
СССР. Елочные игруш-
ки СССР. Документы на 
награды, облигации, 
бумажные деньги. 
Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, прием-
ники, усилители, виде-
омагнитафоны в любом 
состоянии! Припоры 
КИП, любые радиоде-
тали и платы! Компью-
терные платы! Любые 
аккумуляторы. Олово 
и припой! Техническое 
серебро! Приеду сам. 
Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв, все счет-
чики, газовая колонка, 
частично с мебелью, 
очень теплая, центр. Тел. 
095-631-59-65.

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

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

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., 200 грн. Тел. 
099-541-19-03.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., 5/5, по ул. 
Правды 1, в р-не завода 
“Грета“, на длительный 
срок или продам. Тел. 
099-778-01-45.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., с ремонтом, 
мебелью, техникой, в 
р-не “Челентано“. Тел. 
050-974-39-20.

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

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., по ул. 
Космонавтов. В квар-
тире есть все. Тел. 
050-050-46-52.

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

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., свидете-
лям Еговы или поря-
дочным людям. Тел. 
095-833-43-85.

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

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

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

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

Константиновка. 
Сдается дом 53 м/кв, 
по ул. Центральной в с. 
Делеевка, твердо топлив-
ное водяное отопление, 
возможно с мебелью, 
хоз. постройки. Цена при 
встречи. Тел. 067-399-
93-01, 095-401-87-06.

Константиновка. 
Сдам 1-комн. кв., в р-не 
“Комильфо“, теплая с ме-
белью, в хорошем райо-
не. Тел. 050-776-58-69.

Константиновка. 
Сдам 3-комн. кв., в цен-
тре города, 2 из них 
жилых, над магази-
ном “Дачник“. Опла-
та договорная. Тел. 
066-205-46-93.

СНИМУ

Дружковка. Сниму 
гараж в частном секторе. 
Тел. 095-217-46-15.

МЕНЯЮ

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

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

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

Документы

Втрачене посвідчення 
багатодітної родини на ім‘я 
Черкасова Ірина Валеріївна 
вважати недійсним.

Втрачений диплом про 
закінчення Волноваського 
ПТУ №142 Донецької об-
л.,за спеціальністю трак-
торист-машиніст широкого 
профілю, слюсар- ремонт-
ник, водій автомобіля ка-
тегорії С з одержанням 
середньої освіти, виданий 
у 1999 р. на ім‘я Чорного 
Віктора Борисовича, вва-
жати недійсним.

Втрачений диплом про 
закінчення професійно-тех-
нічного училища №36,м.
Дружківки, Донецької обл., 
за спеціальністю маляр 
-штукатур,у 2002 р.,на ім‘я 
Моісєєва Любов Вячеславів-
на, вважати недійсним.

Ищу работу
Дружковка. Женщи-

на срочно ищет работу 
по уходу за пожилыми, 
больными людьми, лю-
бую оплачиваемую ра-
боту, реализатора. Тел. 
099-257-42-39.

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

Дружковка. Ищу 
работу по уходу за 
инвалидом или по-
жилым человеком, 
или домработницы. 
Тел. 095-331-46-24.

Дружковка.  Ищу 
работу сиделки. Тел. 
095-223-82-57.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

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

Константиновка

Константиновка. 
Требуется домработница. 
Тел. 073-310-65-27.

Константиновка. Тре-
буется няня для ребенка 
аутиста (возраст 7 лет), 
3 дня в неделю. Тел. 
066-211-93-68.

Реклама - Обьявления
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