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Период ремонтов

Урочистості до свят

В Курахово начали работы по обустрои� ству пешеходного 
тротуара, проходящего к Ильинке через плотину Кура-
ховского водохранилища. Об этом сообщил Кураховскии�  

городскои�  голова Роман Падун.
Ранее на этом отрезке дороги совсем не было освещения, 

а состояние самого тротуара было ниже критики. Особои�  опас-
ности подвергались те, кто часто пользовался этим пешеходным 
отрезком дороги, направляясь к поселкам Ильинка, Берестки 
и Степановка.

– В конце прошлого года тротуар через водохранилище был 
принят в коммунальную собственность города. Учитывая мно-
гочисленные обращения жителеи� , сразу же после получения 
полномочии�  на изменение этого участка Кураховскии�  городскои�  
совет начал подготовительные работы по реконструкции этого 
участка и освещения. Сеи� час уже начаты работы по монтажу 
уличного освещения. Вскоре начнут устанавливать опоры для 
фонареи� . Когда же вопрос с освещением будет решен, подряд-
ная организация возьмется за восстановление тротуарного 
покрытия через плотину, — сообщил мэр Курахово.

Тем временем продолжается реконструкция городского парка.
Аллея с альтанками и центpальная, печь для баpбекю, пло-

щадка для скеи� тбордистов с такои�  милои�  сердцу надписью 
«Я люблю Курахове».

Парк постепенно превращается в уютное место отдыха. Мэp 
Куpахово Pоман Падун поблагодаpил pаботников, котоpые 
тpудятся в паpке ежедневно, независимо от погодных условии� .

Детскии�  сад «Червона шапочка» тоже постепенно преобра-
жается. Как инфоpмиpует мэp Куpахово Pоман Падун, к сожале-
нию, во вpемя жестких карантинных меpопpиятии�  пpишлось 
приостановить ремонтные работы в помещении данного до-
школьного учебного учpеждения.

Зато упоp тепеpь был сделан на внешнее благоустpои� -
ство – укладку покpытия, pазметку мест для детских площадок 
на терpитоpии ДУУ и установку «веселого» забоpа.

Гоpодскои�  голова выpазил надежду, что до конца года здесь 
успеют завеpшить pемонт и в помещении.

В с. Сергії�вка Покровського раи� ону відбулись уро-
чистості до Дня Державного Прапора Украї�ни та 
Дня Незалежності Украї�ни, на яких були присутні 

голова раи� держадміністрації� Андріи�  Бондаренко, заступ-
ник голови раи� держадміністрації� Сергіи�  Новіков, депутати 
Сергії�вської� сільської� ради, учасники раи� онних конкурсів 
«Панночка-украї�ночка» та «Козаки в краї�ні виростають знов».

На мітингу зі словами привітання виступив Андріи�  Бон-
даренко та поклав квіти до пам`ятника Т.Г. Шевченку. Потім 
відбулась зустріч з місцевим населенням, на якіи�  були порушені 
питання благоустрою села, піднімались питання комунального 
господарства та обговорювали плани Покровського раи� ону та 
Удачненської� ОТГ на маи� бутнє.

Після спілкування розпочався конкурс, в якому прии� няли 
участь панночки та козаки з Удачненської� селищної�, Гришин-
ської� та Сергії�вської� сільських рад, які змагались в чотирьох 
конкурсах: розказували гуморески, співали пісні, ї�здили на 
імпровізованих кониках та зав`язували вузли, представляли 
костюми «Дари поля» та презентували козацькі страви.

Як у будь-якому змаганні, сталі відомі переможці.
В конкурсі «Панночка-украї�ночка» - I мiсце – Данилова Поліна 

(Лозоватськии�  сільськии�  клуб), Метеджи Анастасія, (Мико-
лаї�вськии�  СК), Шрамко Анастасія (Гришинськии�  ЦКтаД). ІІ місце 
– Бондаренко Ангеліна (Успенівськии�  СК), Силкіна Єлизавета, 
(Новоолександрівськии�  СК), Деревянко Поліна (Удачненсь-
кии�  ЦКтаД). ІІІ місце – Шовкун Софія (Новоєлизаветівськии�  
СК), Корнієнко Алана (Сонцівськии�  ЦКтаД), Лушпа Мірослава 
(Сергії�вськии�  ЦКтаД).

В конкурсі «Козаки в краї�ні виростають знов» – І місце – Вієра 
Павло (Гродівськии�  БНТ), Литвяк Данило (Гришинськии�  ЦКтаД), 
ІІ місце – Деркунськии� Андріи�  (Миколаї�вськии�  СК), Харченко 
Станіслав (Сергії�вськии�  ЦКтаД), ІІІ місце – Мишастии�  Богдан 
(Сонцівськии�  ЦКтаД), Ведькал Владислав (Удачненськии�  ЦктаД).

За результатами конкурсів усі були нагороджені цінними 
подарунками та грамотами відділу культури, молоді та спорту 
Покровської� раи� держадміністрації�.

Також до Дня незалежності Украї�ни 20 серпня 2020 року в смт. 
Гродівка відбулись раи� онні спортивні змагання з настольного 
тенісу. 21 серпня 2020 року в с. Сергії�вка відбувся турнір з міні-
футболу серед ветеранів спорту та учнівської� молоді. 23 серпня 
2020 року відділом культури,  молоді та спорту Покровської� 
раи� держадміністрації� у співпраці з Покровською раи� онною 
громадською організацією «Покровська МОВФСТ «КОЛОС» в 
Новоекономічніи�  селищніи�  раді Покровського раи� ону було 
організовано та проведено турнір з міні-футболу серед сіль-
ських команд.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК

УЧЕБА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Всего через несколько 
дней стартует новый 
учебный год. Школьные 
стены вновь наполнятся 
детскими голосами, и 
педагоги с готовностью 
будут делиться знаниями 
и опытом со своими подо-
печными.

День знании�  важен 
для каждого чело-
века, потому что все 

мы учились в школе, и без 
образования наше общество 
было бы совсем другим. А для 
того чтобы образовательныи�  
процесс был качественным и 
приносил удовольствие, как 
учителям, так и ученикам, не-
обходимы три составляющие: 
профессиональныи�  педагоги-
ческии�  состав, современная 
материально-техническая 
база и комфортные социаль-
но-бытовые условия. К сожа-
лению, из-за недостаточного 
финансирования последними 
двумя пунктами могут похва-
статься далеко не все шко-
лы и детские сады города и 
раи� она. Некоторые вопросы 
родители «берут на себя», а 
решение более серьезных за-
дач не обходится без участия 
меценатов.

Депутат областного совета 
Сергеи�  Чертков – один из не-
многих, кто не оставляет без 
внимания проблемы учебных 
учреждении�  Константиновки 
и раи� она.

– Наше первое знаком-
ство с Сергеем Чертковым 
произошло в прошлом году 
на праздничнои�  линеи� ке, по-
священнои�  Дню знании� . Как и 
полагается гостю, он пришел 

не с пустыми руками и пода-
рил нашему учебному заведе-
нию копировальную технику. 
Без бумажных носителеи�  в 
школе не обои� тись, поэтому 
это оборудование значитель-
но облегчило нам работу в 
делопроизводстве. И за это 
огромная благодарность Сер-
гею Ивановичу, – поделилась 
директор ОШ №13 Надежда 
Кондратович.

ОШ № 13 – не единственное 
учебное учреждение, которо-
му помог Сергеи�  Чертков. Так, 
в прошлом году, поздравляя 
коллектив ОШ №9 с профес-
сиональным праздником, 

он вручил денежныи�  серти-
фикат для развития музеи� -
ного комплекса «Патриот», 
функционирующего на базе 
школы.

Школам № 16, №2, детско-
му саду №7 и медицинскому 
колледжу Сергеи�  Иванович 
всегда помогал в приобрете-
нии строительных материа-
лов и техники. Учащимся го-
родскои�  школы искусств на 
протяжении нескольких лет 
помогает решить проблему 
транспортных расходов для 
участия в конкурсах на тер-
ритории Украины. С годами 
список пополнялся.

– Знания и навыки – это 
самыи�  надежныи�  актив, ко-
торыи�  мы можем дать нашим 
детям. Инвестируя в образо-
вание, мы работаем на долго-
срочную перспективу: даем 
шанс подрастающему поколе-
нию стать высококлассными 
специалистами и в будущем 
работать на благо родного 
города и страны. Накануне 1 
сентября хочу поздравить с 
этои�  датои�  учителеи� , детеи�  и 
их родителеи� . Пусть учеба до-
ставляет радость, а ваш путь 
к знаниям будет солнечным и 
успешным! – добавил Сергеи�  
Чертков.

Индивидуальные входы в 
учебное учреждение, изоля-
тор для «подозрительных» 
школьников, маски, анти-
септики, занятия в одном 
кабинете и разметка соци-
альной дистанции – детям 
и педагогам предстоит на-
учиться получать и давать 
знания в условиях эпидемии 
коронавируса.

До начала нового учеб-
ного года остались 
считанные дни. Во всех 

учреждениях образования сеи� -
час идет усиленная подготовка 
к обеспечению противоэпиде-
мических мер, прописанных в 
постановлении Главного сани-
тарного врача Украины №50 
от 22.08.2020. Ведь именно от 
их выполнения будет зависеть, 
разрешат работу школе или нет. 
Что это за правила и кто ответ-
ственен за их выполнение, раз-
бирались журналисты «ЗИ».

Итак, допуск к работе пер-
сонала учебного учреждения 
осуществляется после темпе-
ратурного скрининга и при 
использовании индивидуаль-
ных средств защиты. В случае 

повышения температуры выше 
37,2 градусов или признаков 
ОРВИ – сотрудник к работе не 
допускается. Измерять темпе-
ратуру ученикам – не обяза-
тельно. Вместо этого занятия 
в школе будут начинаться с 
опроса школьников об их са-
мочувствии.

Защитными масками долж-
ны быть обеспечены педагоги 
и школьники из расчета 1 ма-
ска на 3 часа работы. Во время 
занятии�  в классах их разреша-
ется не использовать, а вот при 
передвижении по школе маски 
надевать необходимо. Исклю-
чение сделали для малышеи�  
1-4 классов: они могут не поль-
зоваться индивидуальными 
средствами защиты.

Каждая школа должна разра-
ботать маршруты и составить 
график, по которому дети 
приходят на занятия. То есть, 
должны быть максимально за-
деи� ствованы все входы и вы-
ходы, чтобы минимизировать 
скопление детеи� . Из-за этого 
возможны варианты разного 
времени расписания уроков 
или разделения классов на 
группы. Также рекомендуется 

индивидуальному классу по-
стоянно заниматься в однои�  
аудитории.

Какои�  вариант наиболее при-
емлем для них, каждая школа 
решает самостоятельно. Важно: 
вход родителям в учебное уч-
реждение запрещен, кроме тех, 
которые сопровождают людеи�  
с инвалидностью.

Согласно постановлению, 
проветривание классов долж-
но проходить после каждого 
урока на протяжении не менее 
10 минут. В конце рабочего дня 
– полное очищение и дезинфек-
ция поверхностеи�  (дверных ру-
чек, столов, стульев, перил и 
так далее). Основным меропри-
ятием гигиены рук в школах 
обозначили мытье рук с мылом. 
Использование антисептиков 
целесообразно в случае, если 
нет доступа к проточнои�  воде. А 
вот протирание рук влажными 
салфетками в качестве альтер-
нативы антисептическои�  обра-
ботки не рекомендуют.

Если же у одного из учени-
ков подтверждается диагноз 
коронавирус, то всех осталь-
ных учащихся из этого класса 
отправляют на самоизоляцию.

Обязательные требования 
для работы школ – наличие раз-
метки социальнои�  дистанции, 
информационных плакатов 
о COVID-19, антисептиков на 
входах, бумажных полотенец 
и жидкого мыла в санитарных 
комнатах.

Что касается работы школь-
нои�  столовои� , то запрещено 
питание по типу «шведскии�  
стол» и путем самообслужива-
ния. Расстояние между столами 
должно быть не менее 1,5 ме-
тров с размещением не более 
4-х человек за одним столом.

Вся ответственность за орга-
низацию и исполнение проти-
воэпидемических мероприятии�  
возложена на учредителеи�  и 
руководителя заведения обра-
зования.

Однако уже сеи� час понятно, 
что к решению некоторых за-
дач привлекут и родителеи� . Их 
помощь может понадобиться в 
приобретении антисептиков, 
бумажных полотенец и дезин-
фицирующих средств. Цена 
участия родителеи�  зависит от 
финансовои�  состоятельности 
местного бюджета каждого 
отдельного города.

К У Р А Х О В О

И Н И Ц И А Т И В А

О Б Р А З О В А Н И Е

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАГНИТ – БЕЛОКУЗЬМИНОВСКИЕ ГОРЫ

ЛЬГОТНИКОВ ПРОСЯТ НЕ ЕЗДИТЬ

УБЕРУТ 25 АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ГОД ТРУДА ИЛИ ИМИТАЦИИ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Пять туристических 
магнитов определили 
в Донецкой области. 
Презентация проектов 
туристических объектов 
прошла в Святогорске.

Донецкая облгосадми-
нистрация опреде-
лилась с победите-

лями конкурса проектов на 
организацию туристических 
маршрутов. Эти пять объек-
тов станут основои�  туристи-
ческих маршрутов, как для 
наших земляков, так и для 
иностранцев.

Напомним, руководитель 
Офиса Президента Андреи�  
Ермак на совещании по во-
просам развития туризма с 
председателями облгосадми-
нистрации�  поставил им зада-

чу подготовить концепцию 
развития туризма в своих 
регионах.

Константиновскии�  раи� он 
включился в работу и пред-
ложил в качестве туристи-
ческого магнита местныи�  
геологическии�  памятник 
природы местного значения 
– меловые горы Белокузь-

миновки. Этот объект стал 
одним из победителеи� .

Согласно задумке, на эти 
объекты-магниты будут вы-
делены госсредства, чтобы 
либо создать с нуля всю не-
обходимую туристическую 
инфраструктуру (как это 
необходимо в Белокузьми-
новке), либо осовременить 

имеющуюся.
И вот объявлены победи-

тели. Кроме Белокузьминов-
ки в области определено еще 
четыре таких туристических 
маршрута: соляные шахты 
Соледара, завод по производ-
ству игристых вин в Бахмуте, 
Каменные могилы в Николь-
ском раи� оне и Святогорье.

Презентацию проектов-по-
бедителеи�  начали со Свято-
горска. Здесь впервые за 5 
месяцев карантина провели 
массовое мероприятие. Для 
собравшихся выступила эт-
но-рок-группа «The Doox», 
а, кроме того, зрителеи�  раз-
влекали световым шоу и ин-
тересными интерактивами.

Подобные акции планиру-
ется провести в каждом из 
озвученных мест.

Согласно закону, льгот-
ные категории укра-
инцев могут ездить 

бесплатно в городском транс-
порте в течение всего дня. И 
закон никто не отменял.

Но в период карантина 
правила перевозки пассажи-

ров ужесточились. Водители 
должны брать пассажиров 
только по числу посадочных 
мест. А утром и после обеда 
константиновцы едут на ра-
боту и с работы, так что все 
места в автобусах заняты.

Иногда пенсионеры возму-

щаются, что, мол, на первои�  
остановке есть свободные 
места, а водитель льготни-
ков не берет. Но ведь люди, 
спешащие на работу, могут 
сесть на следующих оста-
новках только при наличии 
свободных мест.

Так что в коммунальном 
управлении льготникам реко-
мендуют ездить в автобусах с 
9:00 до 15:00, когда основная 
масса горожан на работе. А в 
часы пик просят, по возмож-
ности, не пользоваться обще-
ственным транспортом.

На последнем засе-
дании исполкома 
Константиновского 

городского совета было при-
нято два решения об уничто-
жении аварии� ных деревьев. 
В одном 14 деревьев разре-
шено спилить управлению 
социальнои�  защиты населе-

ния, согласну акту обследо-
вания от 25.07.2020 г. Старые 
деревья растут на террито-
рии УСЗН и несут угрозу без-
опасности граждан.

В другом решении уже 
Службе единого заказчика 
разрешено убрать еще 11 
деревьев в соответствии 

с актом обследования от 
23.07.2020 г. Адрес в проекте 
решения, правда, не указан.

Но не всегда решения 
исполкома выполняются 
оперативно. Во дворе дома 
№17 по улице Калмыкова 
старыи�  тополь давно вызы-
вает тревогу жильцов, что 

вот-вот упадет и наделает 
беды. Решение исполкома об 
уничтожении этого дерева 
было принято еще в 2018 
году. Но дерево стоит, про-
должает сохнуть и своим ви-
дом пугает и жителеи�  дома, и 
случаи� ных прохожих.

Для любого специалиста 
обычно хватает одного года 
практики, чтобы освоить 
новое для себя направление и 
дать руководству результат, 
а предприятию – пользу. Ког-
да речь заходит о власти, 
подход должен быть тем 
же. Грубо говоря, Прези-
дент\министр\депутат 
– это наемный сотрудник, 
избиратели – его работо-
датель, государство (не 
путать со «страной») – 
предприятие. Год назад, 29 
августа, новая Верховная 
Рада приняла присягу и 
приступила к работе. От 
49 мажоритарного избира-
тельного округа в парла-
мент Украины жители 
Дружковки, Константи-
новки, Константиновского 
и Покровского районов 
направили на работу в ВР 
бывшего городского голову 
Дружковки Валерия Гна-
тенко.

От посещаемости и ре-
зультативности наем-
ного сотрудника зави-

сит, долго ли он продержится 
на своеи�  должности. Но только 
не в нашем парламенте. К со-
жалению, ни один из созывов 
не проработал механизм отзы-
ва народного депутата, если им 
недовольны избиратели. Хотя 
обещали многие.

Но, по краи� неи�  мере, сегодня, 
благодаря диджитализации, 
любои�  гражданин может заи� ти 
на саи� т ВРУ и проверить, как 
работает его депутат. Напри-
мер, Валерии�  Гнатенко уча-
ствовал в 75% голосовании� . 
При этом в 487 случаях вооб-
ще отсутствовал на рабочем 
месте.

Во время своего отчетного 
выступления Валерии�  Гна-
тенко сообщил, что принимал 
участие в подаче 31 законопро-
екта. Если заи� ти на саи� т ВР, то, 
в принципе, можно насчитать, 
что, так или иначе, он прини-

мал участие в создании около 
60 документов. Но… из них 
только два стали деи� ствую-
щими актами. Остальная ра-
бота оказалась проделаннои�  
вхолостую.

По словам депутата, законо-
дательные инициативы каса-
лись социальнои�  защиты, в 
основном: выплат чернобыль-
цам, льготникам, про пенсии и 
т.п. Т.е. – речь в них шла только 
о том, как потратить бюджет-
ные деньги. Законодательных 

инициатив по наполнению 
бюджета замечено не было.

На саи� те ВР опубликовано 19 
депутатских запросов от Вале-
рия Сергеевича в профильные 
министерства и ведомства. 
Темы касались трудностеи�  в 
деятельности местных пред-
приятии�  Дружковки, строи-
тельства «трупного» завода 
на земле Константиновского 
раи� она и низкого качества во-
доснабжения жителеи�  регио-
на. На все запросы из ведомств 

и министерств приходят от-
веты по типу: «Мы и без вас о 
проблеме знаем», «денег на это 
в бюджете не предусмотрено», 
«это не в нашеи�  компетенции».

Как сообщает ресурс «Слово 
и Дело», на котором ведется 
анализ работы всех парламен-
тариев, уровень ответствен-
ности за данные избирателям 
обещания у Валерия Гнатенко 
– 6%. Зафиксировано 34 кон-
кретных обещании�  нардепа, из 
которых он выполнил 2. И это 
звучало как «не голосовать за 
проект бюджета в имеющеи� ся 
редакции» и «фракция ОПЗЖ 
будет делать все возможное, 
чтобы закон о земле не был 
принят». Как все знают, закон 
таки приняли…

Между тем в перечне обе-
щании�  есть деи� ствительно 
важные для региона вещи: 
защищать интересы вну-
тренне перемещенных лиц; 
защищать граждан Украины, 
проживающих на временно 

оккупированных территори-
ях; привлекать инвестиции в 
развитие Донецкого региона; 
разрабатывать законодатель-
ные инициативы, которые бу-
дут способствовать созданию 
рабочих мест и т.д.

К сожалению, все эти ини-
циативы так и остались на бу-
маге. По краи� неи�  мере, пока 
что избиратели не увидели 
реальных результатов работы, 
нанятого ими депутата.

Напомним, что любои�  на-
родныи�  депутат получает 
зарплату, деньги на представи-
тельские расходы (по размеру 
– примерно еще одна зарпла-
та), компенсацию за поездки 
и за аренду жилья, деньги на 
канцтовары и оплату работы 
помощников. Со всеми надбав-
ками и компенсациями нардеп, 
по самым скромным приблизи-
тельным подсчетам, получа-
ет больше 1 000 000 грн в год. 
Финансируются эти расходы 
из госбюджета, т.е. из налогов.

Зверинец в квартире
В Константиновке женщина привела в квартиру 

восемь бездомных собак и не выпускает их на улицу. 
Зоозащитники написали коллективное заявление 
в местную полицию. Против круглосуточного лая и 
антисанитарии в подъезде многоэтажки выступают 
соседи.

Под окнами квартиры слышен собачии�  лаи� . По словам 
самои�  Натальи, она сеи� час содержит 8 животных. 
Выпускать на улицу не хочет, поскольку конфлик-

тует с соседями.
– У нас с 2017 года идет вои� на с соседями. И по их жалобам 

меня 9 раз принудительно забирали в Краматорскую психо-
неврологическую больницу. И, пока я там была, мои собаки 
гуляли на улице, и многих из них отравили, – рассказала она.

И соседи, и зоозащитники просят женщину выпустить 
животных.

– Они постоянно лают. Она же их толком не кормит, изде-
вается над ними, – рассказала журналистам соседка Людмила 
Козлова.

В прошлыи�  раз, когда Наталья лечилась в больнице, зооза-
щитники собак выпустили, некоторых забрали на реабилита-
цию. Так, собаку по кличке «Барон» волонтер Константинов-
скои�  организации защиты животных Александра Сендецкая 
взяла к себе.

– 3 месяца назад он был очень истощен, были повреждены 
внутренние органы, он не мог реабилитироваться, нужно 
было именно ветеринарное лечение, – отметила волонтер.

Наталья отказывается показать условия проживания собак. 
Зоозащитникам удалось попасть к неи�  в квартиру в мае, на 
заснятом ими видео – травмированные животные.

Соседи и зоозащитники написали заявление в полицию 
по факту жестокого обращения с животными. Уголовное 
производство открыто и находится в отделе дознания Кон-
стантиновского отделения полиции.

– Санкция этои�  статьи предусматривает как арест, так и 
лишение свободы, – комментирует Павел Дьяченко, инспек-
тор Бахмутского отдела полиции.

– На одну квартиру, в которои�  проживает одна семья, 
должно быть не более одного животного – будь то собака 
или кошка. Поэтому после обращения в полицию, к местнои�  
власти нужно будет обращаться в суд, чтобы он своим реше-
нием обязал произвести определенные деи� ствия, – пояснила 
юрист Екатерина Ткаченко.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

С И Т У А Ц И ЯК О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О Н

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т А
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СДОБА К ЗАВТРАКУ: 
БУЛОЧКИ С СЫРОМ 

И ТИМЬЯНОМ

Выпекаем легкие 
ароматные булоч-
ки! Смотрите по-

шаговое приготовление от 
Сергея Видулина – шеф-по-
вара Школы поварского 
искусства Фонда Бориса 
Колесникова.

Ингредиенты:
сыр чеддер – 150 г,
мука пшеничная – 400 г,
сахар – 35 г,
разрыхлитель – 20 г,
тимьян сухои�  – 3 г,
соль – 6 г,
кефир 1% – 200 мл,
сливочное масло – 100 

мл,
яи� цо – 2 шт.,
молоко – 25 мл.

Муку просеять, добавить 
разрыхлитель, сахар и соль. 
Кефир и одно яи� цо хорошо 
перемешать. Сыр натереть. 
Масло нарезать кубиками и 
убрать в холодильник. Вве-
сти кусочки замороженного 
сливочного масла в сухие 
ингредиенты и быстро пе-
ретереть в крошку.

Добавить в нее сыр и 
аккуратно перемешать. 
В сырно-масляную осно-
ву влить кефир с яи� цом и 
положить тимьян. Быстро 
замесить тесто. Как толь-
ко оно будет собираться 
вместе, отставая от краев, 
присыпать стол мукои� , 
выложить и раскатать в 
прямоугольник. Затем 
подвернуть края к сере-
дине (конвертом) и снова 
сделать прямоугольник.

Тесто слегка присыпать 
мукои�  и аккуратно раска-
тать до толщины 2-3 мм. 
С помощью формы выре-
зать из теста булочки. Вы-
ложить их на противень, а 
с обрезками проделать оп-
цию «прямоугольник-кон-
верт».

Сделать в каждои�  булоч-
ке небольшие углубления, 
смазать смесью из молока 
и яи� ца. Отправить в разо-
гретую до 215 ºС духовку 
на 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ГРОМКО И МАСШТАБНО ПОЗДРАВИТ 
КОНСТАНТИНОВЦЕВ С ДНЕМ ГОРОДА

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ОТКРЫЛИ НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ В КОНСТАНТИНОВКЕ

Пятого сентября го-
роду Константи-
новка Донецкои�  

области исполнится 150 
лет. Значимыи�  юбилеи�  
города планируют от-
праздновать масштабно 
и громко – концертом оте-
чественных звезд первого 
эшелона, ярмаркои�  масте-
ров, фестивалем уличнои�  
еды и любительскими 
спортивными соревно-
ваниями.

Яркии�  праздник сре-
ди серых карантинных 
буднеи�  организовывает 
Фонд Бориса Колесникова 
совместно с Константи-
новскои�  городскои�  ад-
министрациеи� . В первую 
субботу сентября в Парке 
культуры и отдыха с 16:00 
будут функционировать 
развлекательные локации 
для детеи�  и взрослых – с 
подарками, сюрпризами, 
вкусностями, релакс-лока-
циями, мастер-классами и 
фотозонами.

C 17:30 с центральнои�  
сцены радовать гостеи�  
праздника своими высту-
плениями будут местные 
творческие коллективы 
и кавер-бэнд MoonJam. 
Завершится День рожде-
ния города ярким и за-
жигательным концертом 
звездных любимцев – Оли 
Поляковои� , Натальи Мо-
гилевскои�  и Олега Кензо-
ва. Ранее константиновцы 
проголосовали за появ-
ление на мероприятии 
именно этих исполните-
леи� .

Организаторы напо-
минают: вход в Парк – 
свободныи� , а масочныи�  
режим и социальное дис-
танцирование – обяза-
тельны!

Фонд Бориса 
Колесникова продолжает 
реализацию социальной 
программы по установке 
сотни детских игровых 
комплексов в Донецкой 
области. Напомним, 
ранее благотворители 
объявили о старте нового 
проекта, который пред-
усматривает установку 
безопасных и современных 
детских площадок в Кон-
стантиновке, Дружковке, 
Константиновском и 
Покровском районах.

Девятнадцатого ав-
густа состоялось 
открытие очеред-

ного игрового комплекса в 
центре г. Константиновка, 
по улице Безнощенко, 10. 
Еще несколько недель назад 
здесь был пустырь, которыи�  
обходили сторонои� , а сегодня 

детеи�  из близлежащих до-
мов на локации встречали 
аниматоры с конкурсами, 
приятными сюрпризами и 
шоу мыльных пузыреи� . Ре-
бятишки были в восторге от 
праздника, но еще больше 
веселились на новых кару-
селях и турниках, а родители 
радостно наблюдали за их 
эмоциями.

«Впечатлении�  наших ма-
лышеи�  не передать! Теперь 
нам с детьми не нужно дале-
ко ходить и играть в чужих 
дворах, как мы это делали 
годами. У нас появилась своя 
новенькая, модная, детская 
площадка. То, что делает 
Фонд Бориса Колесникова, 
заслуживает самых искрен-
них слов благодарности: 
они одни заботятся о наших 
ребятишках, для которых в 
карантин единственным раз-
влечением остаются игры во 

дворе, песочнице, на горках 
и качелях», – рассказывает 
Антонина Васильевна, жи-
тельница Константиновки.

Это уже тринадцатыи�  
игровои�  комплекс, установ-
ленныи�  благотворителями 
в Донецкои�  области. Так, 6 
августа была открыта пло-
щадка в Константиновке, 

по улице Армеи� скои� , 315. На 
очереди – установка объек-
тов в Дружковке, по улице 
Казацкои� , 91 и поселке Бе-
ресток.

Отметим, Фонд Бориса 
Колесникова с 2008 года 
реализует в Донецкои�  обла-
сти образовательные и спор-
тивные проекты для детеи�  и 

подростков.  Ежегодно 1 сен-
тября благотворители дарят 
первоклассникам региона 
фирменные рюкзаки с кан-
целярскими принадлежно-
стями, а в День Николая все 
школьники и воспитанники 
интернатов и детдомов по-
лучают новогодние сладкие 
наборы.



5№ 35  26 августа 2020
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA ПОЗДРАВЛЕНИЯ+РЕКЛАМА

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!

              24 серпня 
Педагогічний колектив ЗЗСО №4 
від щирого серця вітає 
колегу, учителя математики  
КОМАРДІНУ Олену Євгенівну з ювілеєм!

ПРОБЛЕМА С ВОДОЙ: ИЩЕМ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Александр Кулик 

поддержал мирный 
митинг жителей 
Константиновки, 
собравшихся с требова-
нием решить извечную 
проблему с водой.

Подобные митин-
ги должны объе-
динять жителеи�  

города и раи� она вокруг 
общеи�  проблемы! Так как 
она касается каждого.

Кулик знает об этои�  
проблеме не по наслыш-
ке, глубоко изучает ее� , ана-
лизируя успешныи�  опыт 
решения данного вопроса 
другими украинскими го-
родами и прописывая про-
грамму, которая поможет 
решить проблему с водои� , 
уже исходя из реалии�   кон-
стантиновских. Здесь, веро-
ятнее всего, будет нужен 
альтернативныи�  источник 
воды. И это один из вариан-
тов, которыи�  вскоре будет 
предложен Куликом.

Но на разработку и реа-
лизацию программ, позво-
ляющих решить проблему 

глобально, уходит много 
времени, а воды у лю-
деи�  нет СЕИ� ЧАС, поэтому 
Александр Кулик помогает 
жителям города и раи� она 
с бесплатнои�  питьевои�  
водои� . И все, у кого снова 
отключили воду, могут 
позвонить по номеру 099 
7 900 900.

Кроме этого, как уже от-
метили выше, Кулик под-
держал митинг тех, кто 
устал от перебоев с водо-
снабжением. И прише�л не 
просто поддержать словом. 
А привез технику, которая 
позволила провести ми-
тинг на более высоком 
уровне. Также Александр 
Александрович пригласил 
своих сторонников, что-
бы людеи�  было больше, и 
зов константиновцев был 
услышан теми, кто может 
оказать содеи� ствие в ре-
шении нашеи�  проблемы с 
водои� .

Также Александр Кулик 
пригласил к микрофону 
Аркадия Демченко – ру-
ководителя водоканала в 
Константиновке. И присут-

ствующие имели возмож-
ность лично задать нако-
пившиеся за долгое время 
вопросы.

Напомним, Александр 
Кулик уже заявил о том, что 
будет бороться за пост гла-
вы Константиновскои�  ОТГ. 
И именно на посту главы 
сможет привлечь максимум 
ресурсов для решения про-
блемы с водои�  в Констан-
тиновке. 

В горисполком он придет 
с готовым алгоритмом ре-
шения основных проблем 
громады, в первую очередь, 
– проблемы с водои� .

На митинге выступили 
также другие политики, ра-
нее заявившие, что будут 

баллотироваться на пост 
мэра.

Александр Кулик при-
звал всех объединиться, 
вне зависимости от поли-
тических предпочтении� , 
чтобы решить проблему, 
которая беспокоит всех!

Благодарность
Хочу поздравить с Днем независимости Украины  

СТЕПАНЕНКО ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ. 
РАЙОННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ, 

ИВАНОПОЛЬСКИЙ МЕДПУНКТ.
Желаю вам благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, пусть вам сопутствует удача. И хочу 
выразить благодарность. Примите искреннюю благодарность 
за то, что не остались в стороне и протянули руку помощи 
в трудной жизненной ситуации. Спасибо за ваши поддержку, 

заботу, отзывчивость.

Жительница Иванополья Оксана Викторовна

Пусть будет добрым каждый час,
Хорошим - настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Здоровье и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения! 
Не уставайте удивляться
Дождю, снежинкам и цветам,
Днём нынешним чтоб наслаждаться,
Быть благодарной прошлым дням!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

              29 августа 
Уважаемую Людмилу Викторовну  ПОЛОХЛИВЕЦ 
искренне поздравляем с Днем рождения!

Трансляции всех матчей будут доступны 
на сайте xsport.ua. Трансляция заключительного матча 

соревнования также пройдет в эфире телеканала XSPORT.
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення 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.

1. Планована діяльність
ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗВІДХОДНОГО ВИДОБУТКУ 

КАМ’ЯНОЇ СОЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ 
РАЙГОРОДСЬКОЇ ДІЛЯНКИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РО-
ДОВИЩА КАМ’ЯНОЇ СОЛІ. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНА-
ЩЕННЯ.

Західна частина Раи� городської� ділянки Слов'янсь-
кого родовища розробляється методом підземного 
вилуговування через бурові свердловини з поверхні 
землі.

На західніи�  частині Раи� городської� ділянки вико-
ристовується камерна система розробки, при якіи�  
підземне розчинення ведеться в окремих ізольованих 

одна від одної� камерах, між якими залишаються ціли-
ки для утримання покривних порід від обрушення. 
При розробці ділянки через бурові свердловини 
застосовується камерно-поверхова система з розта-
шуванням камер в межах потужності кондиціи� них 
(промислових) пластів солі при залишку міжповерхо-
вих стельових покриттів з пластів ангідриту або гіпсу.

В межах гірничого відводу розташовані 25 експлуа-
таціи� них свердловин, з яких свердловини №№18-25 
експлуатує ТОВ «РУССОЛЬ-Украї�на» (розташовані по 
периметру ліцензіи� ної� ділянки).

Основні рішення проєкту включають:
- збір вилучених мінеральних домішок (далі - в.м.д.) 

(ущільненої� твердої� фази, що складається з карбона-
ту кальцію та гідроксиду магнію) із відстіи� ників-згу-
щувачів відділення очистки розсолу та подачі суспен-
зії� пісковими насосами до автоцистерни;

- транспортування суспензії� в.м.д. на маи� данчик 
розсолопромислу;

- розвантаження автоцистерни у мішалку об’ємом 
16 м3;

- репульпацію в.м.д. у мішалці сирим розсолом;
- закачування розведеної� суспензії� в.м.д. буровим 

насосом у свердловину, що має об’єм відпрацьованих 
пластів солі у камерах вилуговування ~ 800 - 1000 м3.

Тверда фаза карбонату кальцію та гідроксиду 
магнію, що надходить з суспензією, у кількості ~ 
1000 т/рік осідає та накопичується у свердловині, 
де потім відбувається ї�ї� багаторічне накопичення, 
а освітлении�  очищении�  розсіл хлориду натрію у 
кількості ~ 4000 м3/рік надходить до колектору 
сирого розсолу, з якого повертається на сільзавод.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої� діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої� діяльності)

Продовження на стор. 7

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�  громадсь-
кості до планованої� діяльності.

Планована діяльність полягає у розробці ділянки Розівсь-
ка Кучерів’ярського родовища вогнетривких і тугоплавких 
глин, Донецька область, Добропільськии�  раи� он. Діючии�  
кар’єр на ділянці Розівська експлуатується з 2011 року, має 
площу в технічних межах 271,43 га.

Планованою діяльністю передбачається збереження існу-
ючої� транспортної� системи розробки ділянки родовища за 
схемами: "розкривнии�  екскаватор – автосамоскид – відвал 
розкриву"; "видобувнии�  екскаватор – автосамоскид – при-
реи� ковии�  склад глин на залізничніи�  станції� Мерцалове". 
Гірничі роботи ведуться поздовжніми заходками з перемі-
щенням фронту гірничих робіт з півдня на північнии�  захід.

На підприємстві прии� нята транспортна система розробки 
із внутрішнім розташуванням відвалу розкривних порід. 
Тип відвалоутворення – бульдозернии� .

Після завершення гірничих робіт на родовищі під пасо-
вища будуть рекультивовані 259,93 га земель, в тому числі 
кар'єрна виробка площею 236,68 га; запобіжна смуга 6,5 
га, інші землі 1,506га. Укоси внутрішніх відвалів площею 
15,238 га рекультивуються під лісові насадження. 

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
( ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" ) 
Код ЄДРПОУ 23354002.
Юридична адреса: 85053, Донецька обл. с. Дорожне, ст. 

Мерцалово
Контактнии�  номер телефону: (044) 4903318.
e-mail: donbass.clays@sibelco.com
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 

громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

Украї�ни, Департамент екологічної� оцінки та контролю, 
Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Василя Липківсь-

кого, 35. 
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Департамент екологічної� оцінки та контролю: OVD@

mepr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-40.
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 

Департаменту екологічної� оцінки та контролю.
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 спеціальнии�  дозвіл на 
користування надрами, що видається Державною службою 
геології� та надр Украї�ни.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань

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

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції�, які, на ї�ї� думку, стосуються планованої� діяль-
ності, без необхідності ї�х обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції� можуть подаватися в письмовіи�  формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції�, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

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

Тимчасово, на період дії� та в межах території� карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів Украї�ни з метою запо-
бігання поширенню на території� Украї�ни коронавірусної� 
хвороби (COVID-19), до повного и� ого скасування та про-
тягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське 
обговорення планованої� діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і пропозиціи�  (у тому числі 
в електронному вигляді).

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 
Украї�ни, Департамент екологічної� оцінки та контролю, 

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Василя Липківсь-
кого, 35. 

тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Департамент екологічної� оцінки та контролю: OVD@
mepr.gov.ua,

тел. (044) 206-31-40.
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 

Департаменту екологічної� оцінки та контролю.

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 
Украї�ни, Департамент екологічної� оцінки та контролю, 

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Василя Липківсь-
кого, 35. 

тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Департамент екологічної� оцінки та контролю: OVD@

mepr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-40.
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 

Департаменту екологічної� оцінки та контролю.
Зауваження і пропозиції� прии� маються 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.

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

Ознаи� омлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з 
пн-пт 8:00-17:00 год, крім вихідних у приміщенні: Шахівської� 
сільської� ради, за адресою: 85050, Донецька область, Добро-
пільськии�  раи� он, с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, буд.14.

Контактна особа:
Дан Ігор Олександрович тел.: +380504703797 представник 

компанії� ПрАТ "ГЛИНИ
ДОНБАСУ".
Бодрии�  Олег Анатоліи� ович тел.: +380997639620 началь-

ник відділу питань землеустрою, екології�, агропромислового 
комплексу та містобудування Шахівської� сільської� ради.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

 на довкілля

 
19.03.2020

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

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

  20201285202
__________________________________________________________________________________________________

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається 
суб’єктом господарювання)

 201912245070
__________________________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності)
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ПРАТ "ВЕСКО" планує розробку кар'єра № 7 ділянки 
№ 3 Костянтинівського родовища вогнетривких глин, що 
знаходиться на території� Іллінівської� об’єднаної� тери-
торіальної� громади Костянтинівського раи� ону Донецької� 
області. Наи� ближчими населеними пунктами є с. Попів Яр 
(0,5 км) та Нова Полтавка (2,5 км). 

Проєктом згідно умов спеціального дозволу на кори-
стування надрами № 6180 від 10.02.2017р. (зі змінами 
від 24.03.2019р.) строком до 10.02.2037р. передбачено 
відпрацювання балансових запасів вогнетривких глин в 
контурі проєктного кар’єру у кількості 7388,0 тис. т., що 
затверджена протоколом ДКЗ від 16.08.2018р. № 4475. 
Експлуатаціи� ні запаси з врахуванням загальнокар’єрних 
та експлуатаціи� них втрат складають 6051,36 тис. т. 

Якість корисної� копалини відповідає вимогам ТУ У 08.1-
00282049-001:2015 "Глини вогнетривкі Костянтинівського 
родовища. Технічні умови". 

Проєктними рішеннями передбачено відпрацювання 
ділянки родовища відкритим способом за транспорт-
ною системою розробки. Порядок відпрацювання запасів 
кар’єру № 7 ділянки № 3 Костянтинівського родовища 
вогнетривких глин передбачении�  послідовно по блокам: 
72С1, 62В, 63В, 64В, 61В з півночі на південь. 

Породи розкриву в межах проєктованого кар'єру 
(39453,030 тис. м3) представлені ґрунтово-рослинним 
шаром, суглинками, супісками, пісками, пісковиками, 
строкатими глинами та глинистими пісками. Потужність 
розкривних порід становить 17,7-27,2 м. 

Першочергово розкривні породи (482,0 тис. м3 при за-
лишковому коефіцієнті розпушення 1,05) будуть розміщу-
ватися у зовнішньому відвалі первісного розкриву площею 
67,67 тис. м2 та висотою до 18 м, що розташовується на 
північно-східніи�  межі кар’єру поза контурів запасів. Ґрун-
тово-рослиннии�  шар (72,8 тис. м3) буде розміщуватися у 
тимчасовому відвалі площею 15,22 тис. м2 та висотою до 
10,0 м, що розташовується на північно-східніи�  межі кар'єра 
№ 7. При подальшіи�  розробці ділянки родовища породи 
розкриву будуть відсипатися у внутрішні відвали розкрив-
них порід, розташовані у виробленому просторі кар’єра. 

Для вилучення зовнішніх розкривних порід запропо-
новании�  до використання один екскаватор Volvo EC 480D 
з ківшом ємністю 3,0 м3 (або аналогічні за параметрами 
моделі). Транспортування розкривних порід буде здіи� сню-
ватися автосамоскидами Volvo A40 вантажопіди� омністю 
39,0 т.

Для розробки внутрішньопластового розкриву та ви-
конання видобувних робіт передбачено використання 

одного екскаватора Volvo 350D або одного екскаватора 
Caterpillar 336D з ківшом ємністю 1,9 м3. Транспортування 
корисних копалин передбачається автосамоскидом Volvo 
FMX вантажопіди� омністю 21 т (або аналогічними за пара-
метрами моделями) на існуючии�  склад глин ПрАТ "ВЕСКО".

Режим роботи кар'єру прии� нятии�  цілорічнии� , при без-
перервному робочому тижні, в 2 зміни тривалістю 11 
годин. Річна продуктивність кар'єру по корисніи�  копалині 
складає 300 тис. т, строк відпрацювання експлуатаціи� них 
запасів ділянки № 3 – 20,17 роки.

Обводнення кар’єру очікується за рахунок підземних вод 
та атмосферних опадів, що випадають на робочу площу 
кар’єру. Проєктом передбачається організація кар'єрно-
го водовідливу з влаштуванням уздовж нижньої� брівки 
добувного уступу по дну кар'єру водовідвідної� канави, по 
якіи�  кар'єрна вода надходить у зумпф, розташовании�  у наи� -
нижчии�  частини дна кар'єру. Після освітлення и�  очищення 
від зважених часток в зумпфі-відстіи� нику кар'єрні води 
будуть використовуватися для технологічних потреб, в 
основному, для пилопригнічення на кар'єрних дорогах і на 
робочих маи� данчиках. За наявності надлишків кар’єрних 
вод організовується ї�х скид в гідрографічну мережу річки 
Казении�  Торець.

Вплив на повітряне середовище відбуватиметься за ра-
хунок пилоутворення (викидів суспендованих частинок) 
при виконанні технологічних операціи�  з переміщення 
гірничої� маси, під час виконання навантажувально-ро-
звантажувальних робіт, руху автотранспорту (взаємодія 
коліс з дорогою, здування пилу з кузова), здуванні часток 
пилу з поверхні відвалів та викидів відпрацьованих газів 
двигунів кар’єрної� техніки в атмосферне повітря. Концен-
трації� забруднюючих речовин в повітрі на межі СЗЗ і на 
території� наи� ближчих до кар'єра населених пунктів не 
перевищуватимуть встановлених гігієнічних нормативів.

Вплив на геологічне середовище, що матиме місце при 
вилученні розкривних порід та корисної� копалини з масиву, 
компенсується за рахунок прии� нятої� проєктом селективної� 
технології� формування внутрішнього відвалу у кар’єрніи�  
виї�мці. Екологічна небезпека від розбудови родовища для 
геологічного середовища відсутня.

Розробка кар’єру не чинить негативного впливу на рос-
линнии�  та твариннии�  світ за межами території� відведеної� 
земельної� ділянки. На ділянках, задіяних під розробку 
корисної� копалини, буде здіи� снено видалення зелених 
насаджень полезахисних смуг.

Для реалізації� проєктних рішень необхідно залучення 
205,1926 га земель сільськогосподарського призначення. 

Враховуючи значнии�  строк відпрацювання запасів кори-
сної� копалини відведення земельних ділянок буде про-
водитися поетапно, в тому числі першии�  етап – 18,849 га.

Після відпрацювання ділянки родовища передбачена 
рекультивація порушених гірничими роботами територіи� . 
Для платоподібних ділянок кар’єрної� виї�мки прии� ня-
тии�  сільськогосподарськии�  напрямок рекультивації� зі 
створенням пасовищ (181,17 га). Укоси та берми відвалів 
озеленяються посадкою деревинно-чагарникових насад-
жень. Площа створених лісових насаджень становитиме 
24,023 га.

Екологічні ризики від розробки кар’єру для природного 
середовища та здоров’я населення оцінюються як такі, що 
не перевищують допустимих показників.

Соціальні наслідки розробки кар’єру, як то організація 
робочих місць, наповнення бюджету, носять позитивнии�  
характер.

При проведенні робіт на кар’єрі № 7 ділянки № 3 Костян-
тинівського родовища вогнетривких глин ПРАТ "ВЕСКО" 
зобов’язується:

- проводити роботи згідно затвердженого проєкту, у від-
повідності з нормами і правилами охорони навколишнього 
середовища і вимогами екологічної� безпеки;

- контролювати якість кар’єрної� води у разі необхід-
ності організації� скиду до гідрографічної� мережі річки 
Казении�  Торець;

- для запобігання понаднормативним викидам забруд-
нюючих речовин своєчасно проводити технічне обслуго-
вування та техогляди кар’єрної� техніки;

- проводити контроль за величиною природної� радіо-
активності порід родовища;

- проводити полив під’ї�зних шляхів у сухии�  період та 
зрошення водою місць проведення робіт для зменшення 
викидів пилу (суспендованих частинок);

- не допускати порушення прилеглої� території� та забруд-
нення ї�ї� промисловими і побутовими відходами;

- по закінченню розробки родовища провести рекуль-
тивацію території�;

- надавати громадськості інформацію про вплив кар’єру 
на навколишнє середовище.

ЗАЯВА 
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВІДПРАЦЮВАННЯ КАР'ЄРУ № 7 

ДІЛЯНКИ № 3 КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ВОГНЕТРИВКИХ ГЛИН

Продовження. Початок на стор. 6

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «РУССОЛЬ-У-

краї�на», код ЄДРПОУ – 37653064, юридична адреса 84150, 
Донецька обл., Слов'янськии�  раи� он, селище міського 
типу Раи� городок, вул. Ювілеи� на, б. 28, тел. (06266)24172, 
secretar.rsu@ukr.net

(повне наи� менування юридичної� особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної� особи-підприємця, ідентифіка-
ціи� нии�  код або у разі відсутності ідентифікаціи� ного коду, паспортні 

дані (серія, номер паспорта, ким і коли видании� ) фізичної� особи 
- підприємця, місцезнаходження юридичної� особи або місце про-

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Департамент екології� та природних ресурсів Донецької� 
обласної� державної� адміністрації� за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313; 
електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, 
контактна особа: директор департаменту Натрус Сергіи�  
Петрович.

(наи� менування уповноваженого органу, адреса, телефон та кон-
тактна особа)

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

Висновок з оцінки впливу на довкілля (ЗУ «Про оцін-
ку впливу на довкілля»), що видається Департаментом 
екології� та природних ресурсів Донецької� обласної� дер-
жавної� адміністрації� 

 (вид рішення про провадження планованої� діяльності, орган, 

уповноважении�  и� ого видавати, нормативнии�  документ, що передба-
чає и� ого видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Не зазначається. Відповідно до п.21 ст.17 Закону Украї�ни 
«Про оцінку впливу на довкілля» на період дії� та в межах 
території� карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
Украї�ни з метою запобігання поширенню на території� 
Украї�ни коронавірусної� хвороби (COVID-19), до повного 
и� ого скасування та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадське обговорення планованої� діяль-
ності проводиться у формі надання письмових зауважень 
і пропозиціи�  (у тому числі в електронному вигляді).

 (зазначити 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

Департамент екології� та природних ресурсів Донецької� 
обласної� державної� адміністрації� за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313; 
електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, 
контактна особа: директор департаменту Натрус Сергіи�  
Петрович. 

(зазначити наи� менування органу, адресу, номер телефону та кон-
тактну особу)

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

і пропозицій
Департамент екології� та природних ресурсів Донецької� 

обласної� державної� адміністрації� за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313; 
електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, 
контактна особа: директор департаменту Натрус Сергіи�  
Петрович. 

(зазначити наи� менування органу, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції� прии� маються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 

цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої� діяльності 
та додатки.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуються планованої� 

діяльності)

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

1. ТОВ «РУССОЛЬ-Украї�на», код ЄДРПОУ – 37653064, 
84150, Донецька обл., Слов'янськии�  раи� он, селище місь-
кого типу Раи� городок, вул. Ювілеи� на, б. 28; в робочі дні 
з 8-00 до 17-00, контактна особа –_начальник відділу 
охорони праці та виробничого контролю Строітелєв А.Г.,  
тел. 0954659752

(назва підприємства, установи, організації�, адреса, дата, з якої� гро-
мадськість може ознаи� омитися з документами, контактна особа)  
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Реклама

Распутай веревочку 
и прочитай головоломку

Найди 10 отличий

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

О Ч У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ СВОИМИ РУКАМИ

ЗАЧЕМ ВОДУ ПЬЮТ?

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
стаканчик из-под и� огурта 

или сметаны большого объ-
ема;

шерстяные нитки или му-
лине;

ножницы.

1.Использованныи�  стакан 
помои� те, оторвите от него 
наклеи� ку и высушите. Нож-
ницами сделаи� те надрезы 
на стакане, не доходя до дна 
3-5 см. Предварительно об-
мерьте его и наметьте места 
будущих надрезов так, чтобы 
у вас обязательно получилось 
четное количество полос. То 
есть, количество надрезов, со-
ответственно, должно быть 
нечетным.

2. Приготовьте нитки раз-
ного цвета – шерстяные или 
мулине.

3. Возьмите первую нить, 
сделаи� те на неи�  узелок. 
Спрячьте этот узелок между 
двумя нарезанными поло-
сами стакана с внутреннеи�  
стороны.

4. Начните оплетать стакан, 
начиная снизу, проводя нит-
ку по нарезанным полоскам 
стакана поочередно: с вну-
треннеи�  стороны – с внеш-
неи�  стороны и так далее все 
выше и, выше, пока не кончит-
ся нить или пока не сделаете 
необходимое вам количество 
оборотов.

5. Когда нужно сменить 
нить на нитку другого цве-
та, свяжите концы этих двух 
нитеи� .

6. Получившии� ся узелок, 
как и в самом начале, спрячь-
те с внутреннеи�  стороны ста-
кана.

7. Продолжаи� те обматы-
вать таким образом стакан 
до самого верха. При плете-
нии ниткои�  очередного цвета 
можно захватывать не одну 
полоску корзинки, а две, что-
бы разнообразить узор. Чтобы 
внутренняя часть выглядела 
эстетично и аккуратно, мож-
но вставить в получившуюся 
корзинку еще один стакан та-
кого же или чуть меньшего 
размера.

Простои� , казалось бы, 
вопрос, что и спраши-
вать незачем. А спро-

сишь – и оказывается, что из 
десяти человек только один 
знает, зачем пьют воду. Вы 
ответите: воду пьют потому, 
что хочется. А почему хочет-
ся? Потому, что без воды жить 
нельзя. А жить нельзя потому, 
что мы воду все время расхо-
дуем и нам надо пополнять 
ее�  запас.

Дыхните на холодное стек-
ло. Стекло запотеет, покроется 
капельками воды. Откуда она 

взялась? Из вашего тела. Или 
в жаркии�  день вы вспотели. 
Откуда взялся пот? Опять 
оттуда же – из тела. А раз вы 
воду расходуете, теряете, вам 
нужно время от времени вос-
полнять ее запас.

В сутки человек теряет це-
лых 12 стаканов воды. Значит, 
столько же ему надо выпить 
или съесть. А разве воду едят? 
Да, едят. В мясе, в овощах, в 
хлебе – в любои�  еде воды го-
раздо больше, чем твердого 
материала. Например, в мясе 
воды втрое больше, чем твер-

дого вещества, а огурец, так 
тот почти целиком состоит 
из воды.

Да и в вас самих воды поч-
ти столько же, сколько в зе-
леном огурце. Если вы весите 
40 килограммов, то в вас 35 
килограммов воды и только 
5 килограммов твердого ма-
териала. Тело взрослого чело-
века содержит воды меньше: 
около трех четвертеи�  веса. Вы 
спросите: «Почему же люди не 
растекаются по полу, как ки-
сель?» Вся штука в том, что не 
так важно, из чего построена 

вещь. Самое главное – как она 
построена.

Если мы рассмотрим под 
микроскопом кусочек мяса 
или огурца, мы увидим множе-
ство клеточек, наполненных 
соком. Сок этот не выливается 
из клеточек потому, что они 
со всех сторон закрыты. Вот в 
чем секрет. Значит, вода глав-
ныи�  материал, из которого по-
строено наше тело. Поэтому 
неудивительно, что человек 
может долго прожить без еды, 
а без воды не может прожить 
и нескольких днеи� .



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!

9

Ваша реклама на наших страницах
+38 050 765 24 44
+38 099 345 99 33

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

Материалы с маркировкой «Реклама» и ® публикуются на правах рекламы.

№ 35 / Среда / 26 августа 2020

Реклама                                Объявления                                ТВ-программа



10 № 35 / Среда / 26 августа 2020

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 1/5, Казацкая 54, 
цоколь высокий, с мебелью. 
Кухня и коридор встроенные. 
На все счетчики, без долгов. 
Тел. 050-621-28-78.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 2/5, без дол-
гов в р-не горгаза. Тел. 
066-573-10-47.

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв, 3/5, в р-не 
“Орбиты“, без долгов. Тел. 
066-365-39-25.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 37.7 м/кв, 2/5, 
Казацкая 68. Лена. Тел. 
097-551-39-67.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 4/5, в хорошем со-
стоянии, возле ОШ №17, без 
долгов. Тел. 095-843-73-99.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, р-н ОШ №6, без 
ремонта, 1/5, без долгов, на 
окнах решетки, квартира те-
плая. Тел. 050-039-32-27.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 3/5, без дол-
гов, в р-не “Нептуна“. Тел. 
099-053-54-24.

Дружковка.  Продам 
1-кокмн. кв., 1/9, в р-не 
Дома пионеров или поменяю 
на любое жилье в Харькове. 
Тел. 099-674-19-07.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв, 3/3 плас. тру-
бы канализация, окна, все 
счётчики, кладовка, газовая 
колонка, автономное отопле-
ние, без долгов, очень тёплая, 
частично с мебелью. Тел. 095 
631 59 65.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв, общ. пл. 32 м/кв, 
2/5, по ул. Смоленской, без ре-
монта. Тел. 050-259-87-22.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв. 5/5, в районе 12 
школы, общая площадь 31.6 
м/кв, жилая 16.6 м/кв. Без 
долгов. Тел. 066-249-78-28.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв.,4/5 в хоро-
шем состоянии, теплая, не 
угловая или поменяю на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
066-140-61-62.

Константиновка. Продает-
ся малогабаритная 1-комн. кв. 
в р-не Центрального рынка, 
на 2 этаже. Теплая, балкон 
застекленный, не угловая. 
Счетчики на газ, воду, элек-
тричество. Имеется газовая 
колонка. Пластиковые окна, 
без дол7гов. Цена 3000$. Тел. 
050-975-67-53.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв. в малосемейном 
доме в районе Ц. Рынка. 
Очень теплая. Без долгов! 
Косметический ремонт присут-
ствует. Оформление за счет 
покупателя. Торг уместен! 
Тел. 066-613-644.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв. по ул. Петровско-
го,28. Без ремонта. Цена 2000 
долл. Тел. 066-089-66-83.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., в р-не Нулевого. 
Тел. 050-620-27-02.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., в р-не ц. Рынка. 
Квартира без ремонта. Тел. 
050-823-32-09.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. на 1 этаже (вы-
сок) в районе Центрального 
рынка. Все окна пластиковые, 
балкон застекленный. Печка 
колонка новая. Кабельное, 
интернет. 3,100$ торг. Тел. 
050-856-68-35.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., в р-не “Цен-
трального рынка“. Балкон, 
окна пластиковые, печка, 
колонка,кабельный интернет, 
2800 $. Тел. 050-856-68-35.

2-комн. кв.

Дружковка. Прдам 2-комн. 
кв, барачного типа, в р-не пл. 
Соборная, газифицировано. 
Тел. 050-507-14-61.

Дружковка.  Прода -
ется 2-комн. кв, 1/9, без 
ремонта, 7-микро. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 3/5, 44 м/кв, 
частично с мебелью. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, на втором этаже, 
по ул. Соборная, без дол-
гов, с новой мебелью. Тел. 
099-067-34-04.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное 
утепление, автономное ото-
пление, счетчики на газ и 
воду, на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. в доме барач-
ного типа в поселку ДЩ, 
центральное отопление. Тел. 
050-988-13-81.

Дружковка. Продается 
две квартиры одна с печным 
отоплением и постройками, 
вторая 2 двухкомнатная 
квартира возле Беларуси. 
Тел. 068-167-90-04.

Дружковка. Продам 2 ком. 
кв., 52,5 м/кв., с мебелью, 
ремонт, окна пласт.

,колонка, интернет, балкон 
застеклен. по ул. Космонавтов 
51. Тел. 050-191-78-59.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, 2/5 в р-не школы 
№6. Счетчики на газ, воду, 
эл. энергию. В доме магазин, 
рядом а/с, парикмахерская, 
ледовая арена. Звонить после 
18-00. Тел. 066-077-16-95.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, без ремонта, 
по ул. Космонавтов 12, р-н 
Торецкой больницы. Тел. 
066-611-36-34.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, в р-не школы 
№6, по ул. Черниговской, 
автономное отопление, с 
подвалом, метал. решетки, 
метал. дверь. Требуется ре-
монт. Тел. 099-053-54-26.

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

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, с ремонтом, ав-
тономное отопление. Тел. 
050-987-91-55.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. Ка-
зацкой, 40, возле горгаза, 
43,4 кв.м, без долгов, сч-ки 
на все или обмен на Славянск. 
Тел. 050-641-98-72.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. в пос. Горняк, 
счетчики газ, вода. Сарай, 
подвал. Пластиковые окна, 
двери. Тел. 050-188-47-82, 
095-715-49-59.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., 3/5, пластико-
вые рамы и трубы, евродверь 
двойная, счетчики на все. 
“Сильпо“ через дорогу, рынок 
рядом. Теплая, с мебелью 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-055-36-80.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., на 8 этаже по 
ул. П. Коммуны, 53 м/кв. 
Окна пластиковые, водо-
нагреватель, водомер. Без 
долгов, лифт работает. Тел. 
095-303-23-11.

Дружковка. Срочно про-
дам 2-комн. кв, 9 микро, в 
девятиэтажном доме. Тел. 
095-833-43-85.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв, 2/5, цена 3500 
у.е. Тел. 050-554-73-61.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. возле «ЭКО 
Маркета». Квартира остаётся 
с мебелью и техникой. Тел. 
050-270-01-08.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капитально-
го ремонта. Район Нулевой. 
От хозяина, без комиссий. 
Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., на 3 этаже 
трех этажного дома по ул. 
Абрамова, комнаты раз-
дельные, без ремонта. Тел. 
095-660-53-55.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв. Без долгов 
по коммунальным услугам. 
Бонусом к квартире идет 
мебель. Заходи и живи. Все 
документы в порядке. Тел. 
050-819-39-35.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв. Требует кос-
метического ремонта. Тел. 
050-666-61-59.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв. Требует кос-
метического ремонта. Тел. 
050-666-61-59.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., в центре горо-
да. Возле налоговой. Тел. 
097-770-21-08.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., возле Киев-Кон-
ти, без долгов, на все счетчи-
ки. Квартира очень теплая. 
Тел. 095-657-64-88.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., р-н ц. Рынка 
по ул. Пушкинской. Тел. 
095-331-57-02.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., с автономным 
отоплением. Р-н Экомаркета 
и 13 школы. Без долгов. Тел. 
095-228-99-41.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, 1/5, косметический 
ремонт, счетчики, р-н ОШ 
№12. Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, 4/5, в р-не ма-
ленького самолета. Окна 
пластиковые, балкон засте-
клен, счетчики. Без долгов. 
Тел. 095-026-13-81.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, без долгов, 4/5, 
р-н маг. “Донбасс“, счет-
чики, кабельный интернет, 
бойлер, пластиковые окна, 
кухонный гарнитур, мебель. 
Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продается 
3-комн., кв, 9-этаж, окна, 
двери, балкон м/п, крыша 
не течет, лифт работает. 
Тел.066-036-70-66.

Дружковка. Продам 3-ком. 
кв., 1/5 54,8 кв.м., с подвалом, 
с ремонтом, без долгов, возле 
лицея. Тел. 050-667-86-85.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв, без ремонта, с 
долгом. Тел. 050-101-73-66.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. в кооператив-
ном доме, 5/5 по ул. Кос-
монавтов 21, без долгов, в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-030-65-24.

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

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв., 2/5 на 7 микро., 
56 м/кв, теплая, требуется 
ремонт, или меняю на 1+до-
плата. Можно в рассрочку. 
Тел. 050-222-58-52.

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

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв., 8/9 по ул. Эн-
гельса 108. 66,7 м/кв, без 
долгов. или поменяю на 
1-комн. кв 7 микро. с 12-00 
Тел. 095-873-31-30.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв., в р-не маг. “Фур-
шет“, 3/5, не угловая, 61 м/
кв, автономное отопление, 2 
балкона, кондиционер, с евро 
ремонтом, с мебелью и тех-
никой. Тел. 050-150-10-98.

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

Константиновка. Прода-
ется 3-комн. кв. на 2/3 дома 
крупногабаритная, высокие 
потолки, два балкона, об-
щая площадь 79,8 м/кв, не 
угловая, по пр. Ломоносова, 
р/н “Спутника“ частично с 
мебелью и бытовой техникой. 
Автономное отопление: двух-
контурный газ. Итальянский 
котел. Есть подвал, долгов 
нет. Тел. 050-560-63-83.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рын-
ка, требующая ремонта, без 
долгов. Тел. 098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рын-
ка, требующая ремонта, без 
долгов. Тел. 098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., по ул. Циолков-
ского, в р-н парка Афганцев. 
В хорошем жилом состо-
янии. Цена 5500 у.е. Тел. 
095-556-52-82.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв, 1/5, жилая пло-
щадь 39.4 м/кв, общ. 56.2 м/
кв, требуется ремонт. Тел. 
095-131-40-79.

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

Дружковка.  Продам 
4-комн. кв., 5/5, не угловая, 
крыша не течет, 10 микро, 
рядом школа, детский сад, 
ЦДЮТ. Цена договорная. Тел. 
050-052-72-47.

Константиновка. Про-
дается 4-комн. кв, частично 
меблированная, 1/4, в р-не 
ОШ №5, центрального рынка. 
Тел. 050-964-18-44.

Дома

Дружковка. Продается 
большой дом в пос. Сурово 
160/100, 6 соток. Все есть для 
комфортного проживания. 
Тел. 097-547-35-65.

Дружковка. Продается 
в п. Торецкий частный дом 
5-комн., хоз. постройки, 
гараж, погреб, колодец, в 
огороде посажено, участок 6 
соток. Тел. 066-126-23-65.

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

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

Дружковка. Продается 
дом 59 м/кв, в р-не Гаври-
лоского рынка, все удобства, 
газ, участок 6 соток. Тел. 
050-047-42-00.

Дружковка. Продается дом 
7*8, 10 минут от жд, огород 
12 соток, печное отопле-
ние, удобства в доме. Тел. 
050-152-48-98.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Молоково, без ремонта. 
Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Молоково, газ, вода, 
земля приватизирована. Тел. 
050-270-22-90.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Яковлевка, 85 м/кв, со 
всеми удобствами, окна м/
пл, алюм. батареи, два вида 
отопления, гараж, сад, хоз. 
постройки, бытовая техника, 
мебель. Тел. 050-053-43-46.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка, удоб-
ства в доме, сад, огород, 9 
соток. Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка. Продается 
дом в р-не 200 планов. Уча-
сток 20 соток с фруктовыми 
деревьями, малинник, сморо-
дина, крыжовник, виноград-
ник. Гараж в доме. На все 
счетчики. Без долгов. Тел. 
050-226-08-66.

Дружковка. Продается 
дом в р-не маг. “Киев“. Под-
собные помещения, пласти-
ковые окна, газ, вода, без 
долгов. Площадь 60 м/кв. 
Тел. 050-756-92-68.

Дружковка. Продается 
дом в р-не нового рынка, 
есть гараж, без газа. Тел. 
050-772-82-78.

Дружковка. Продается 
дом в р-не путепровода, 60 
м/кв, газ, вода, флигель. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
дом газифицированный в 
р-не Жилкоопа, 66 м/кв, зе-
мельный участок 9,4 сотки 
(приватизирован), на участке 
колодец, гараж, летняя кухня, 
баня. Тел. 095-893-44-56.

Дружковка. Продается дом 
на пос. 200 планов из белого 
кирпича. Без долгов, недо-
рого. Тел. 050-623-41-02.

Дружковка. Продается дом 
под разборку в с. Ново-Андре-
евка. Тел. 050-616-36-42.

Дружковка. Продается дом 
со всеми удобствами в пос. 
Яковлевка, в р-не путепрово-
да, имеются хоз. постройки, 
гараж. Тел. 066-485-94-17.

Дружковка. Продается 
небольшой дом пл. 48 м/кв, 
газ, вода, во дворе колодец, 
участок 8 соток, по ул. Одес-
ская, рядом магазин, оста-
новка. Тел. 050-906-90-88.

Дружковка. Продам 2/3 
дома в п. Яковлевка, район 
больницы № 2. Участок 6 со-
ток, хоз. постройки, колодец, 
теплица, вода в доме. Можно 
под дачу. Отопление печное. 
Тел. 050-816-92-60.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Вдовец, 70 лет, ищет женщину, близкую по возрасту, 
для серьезных отношений. Дети живут отдельно, 

я проживаю в квартире многоэтажки. 
Спиртным не злоупотребляю, не курю.

Тел. 066-09-129-09

ИЩУ ТЕБЯ
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Дружковка. Продам бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 
соток. Цена 135000 грн. Торг. 
Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам дом 70 
м/кв, ул. Заречная 14, гараж, 
сауна, мебельный цех 100 м/
кв. Тел. 099-175-53-91.

Дружковка. Продам дом 
90 м/кв, белый кирпич, в р-не 
Горгаза. Все удобства, гараж, 
интернет, вода постоянно. 
Тел. 050-922-73-74.

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

Дружковка. Продам дом в 
пос. Донской, ул. Шефская, 
из красного кирпича, 58 м/кв, 
5-комн., газ, вода счетчики, 
колодец, гараж, хоз. посто-
ройки, Тел. 066-038-39-00.

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково 70 м/кв 
4-комнаты, белый кирпич, 
газифицирован, вода, сарай, 
гараж, подвал, две кладовки 
во дворе, 3 сотки земли. Тел. 
050-732-06-30.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково. Требуются 
внутренние работы. Есть 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Новониколаевка из 
3-комн., отопление печ-
ное, хоз. постройки. Для 
проживания, под дачу или 
пчеловодства, 20 соток ого-
род. Возможна аренда. Тел. 
050-949-39-86.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Райское по ул. Ко-
ролева 10, газ, летняя кух-
ня, хоз. постройки. Тел. 
066-035-98-21.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Яковлевка по ул. Почто-
вой 20, три комнаты, окна пла-
стиковые, утепленные, вода 
в доме, отопление, печное, 
теплый цокольный этаж, не-
дорого. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, рассмотрю 
любые варианты, мебель от-
дельно. Тел. 066-952-44-98.

Дружковка. Продам дом в 
р-не 200 пл, горгаз, в хорошем 
состоянии. Требуется ремонт, 
на участке летняя кухня, 
сарай, гараж, зем. участок. 
Тел. 095-205-10-73.

Дружковка. Продам дом в 
Райском или меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
в хорошем р-не на ДЩ. В 
комплексе: 3 комнаты, кухня, 
летняя кухня, туалет, ванная, 
сауна, бассейн, зимний сад, 
сарай, дровяной сарай, по-
греб наружный, гараж на две 
машины. Комбинированное 
отопление (Газ/дрова). Три 
котла. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам дом 
на Сурово, по ул. Сагайдач-
ного 47 А, 8,9 соток усадь-
ба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке, 50 м/кв, земли 
9 соток, отопление водяное, 
электрокотел. Без газа. Тел. 
063-706-90-47.

Дружковка. Продам дом 
п. Яковлевка, со всеми удоб-
ствами. Район школы №1. 
Тел. 095-105-91-30.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Белинского со всеми 
удобствами, имеются хоз. 
постройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам дом по 
улице Кошевого 66. Огород 
6 соток, гараж, хоз. построй-
ки, удобства в доме. Тел. 
050-988-13-79.

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

Дружковка. Продам дом 
с мебелью п. Донской, по 
ул. Кузнецова, 71, 5 комнат. 
Газ, печное. Флигель жилой. 
Гараж, хоз. постройки, летний 
душ, подвал, огород, вода, 
фруктовые деревья. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Продам дом 
с удобствами 100 м/кв, два 
гаража, летняя кухня, сад, 
огород, колодец, мебель, 
космет. ремонт, возможна рас-
срочка. Тел. 066-760-23-64.

Дружковка. Продам дом, 
100 м/кв, газ, вода в доме, 
гараж, хозяйственные по-
стройки в пос. Донской. Тел. 
099-045-32-91.

Дружковка. Продам дом, 
газифицирован, два вида ото-
пления, гараж, летняя кухня, 
сарай, участок 8 соток, фрук-
товые деревья, кустарники. 
Срочно. Тел. 050-777-11-92.

Дружковка. Продам кир-
пичный дом в п. Молоково. 
Газиф., все удобства, 5 ком-
нат, кухня, 87 м/кв, участок 
10 соток, гараж, 2 скважи-
ны, во дворе плитка. Тел. 
095-864-00-98.

Дружковка. Срочно, про-
дам дом в пос. Торецкий, 11 
соток (два участка), все удоб-
ства в доме, хоз. постройки, 
гараж. Два дома. Тел. 063-
370-82-20, 050-552-87-32.

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

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

Константиновка. Продам 
срочно дом в с. Заря, 45 м/кв, 
все удобства, ванна и туалет 
в доме, пластиковые окна, 
летняя кухня, гараж, сарай, 
подвал, колодец. Земельный 
участок приватизирован, з/у 
50 соток, сад, виноградник, 
недорого 50 тысяч грн. До-
кументы в порядке. Тел. 
099-215-04-19.

Сурово. Продается газифи-
цированный дом по улице Гри-
на. Дом утепленный, во дворе 
плитка. Тел. 095-229-07-11.

Иное

Дружковка. Отдам участок 
земли для овощей с поливом, 
хозяину который любит зем-
лю. Тел. 095-026-13-81.

Дружковка. Продам уча-
сток ниже пл. Соборной. 
Можно под дачу или огород 10 
соток. Тел. 099-714-32-45.

Мариуполь. Продам два 
участка (совместные) для 
постройки дома, коттеджа. 
12 соток (2 по 6). На одном 
участке флигель без крыши. 
От моря 30 метров. Район 
порта. Или обмен. Тел. 
066-038-52-01.

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

Гаражи

Дружковка. Продается 
гараж, 5 на 5 (метал.), по 
ул. Севостопольской в р-не 
ГАИ (б.ККП), без долгов. Тел. 
099-972-57-05.

Дружковка. Продам гараж 
возле магазина “Беларусь“. 
Тел. 099-630-35-57.

Дружковка. Продам га-
раж на ДЩ в обществе 
Сигнал, яма, подвал. Тел. 
066-358-75-01.

Константиновка. Прода-
ется гараж кирпичный, общая 
площадб 24 м/кв, в райне 
бывшей 3 школы, за МЧС. Име-
ется подвал и смотровая яма, 
размер 6*4. Крыша не течет, 
гараж сухой, есть документы 
и акт на землю. Цена 20 тыс. 
грн. Тел. 099-951-42-53.

Транспорт

Автомобили

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

Дружковка. Продам ВАЗ 
2106, 1994 года выпуска, 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка.  Продам 
ГАЗ-3110 2003 года выпу-
ска. Тел. 066-061-47-35, 
066-328-20-79.

Мото, вело

Дружковка. Продам ве-
лосипед “Украина“ и ги-
тару семиструнную. Тел. 
095-412-31-22.

Дружковка. Продам вело-
сипед Мустанг для подростка, 
б/у, в хорошем состоянии, 
недорого, торг уместен. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продам вело-
сипед, шосейник, рама кар-
бон. В отличном состоянии. 
Тел. 066-790-98-33.

Дружковка. Продам скутер 
“Kanunni“ 50 куб 1.5 места, 
холодильник “Донбасс“, 
телевизор “Samsung“ диаг. 
55 см, стального цвета и 
телевизор диаг. 35 см. Тел. 
099-078-27-53.

Запчасти

Дружковка. Продам два 
ската на 13 в сборе, новые, 
Беларусь, амортизаторы пе-
редние, шланг кислородный, 
генератор, заднее стекло, 
ремни безопасности. Тел. 
066-385-36-79.

Мебель

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

Дружковка. Продам 2-х 
спальную кровать с матра-
цами, в хорошем состоянии. 
Тел. 050-151-33-25.

Дружковка. Продам ди-
ван, два кресла (новые), 
бинокль, два верблюжьих 
одеяла (новые), сервизы 
чайный и кофейный. Тел. 
096-475-85-00.

Дружковка. Продам крес-
ло-мешок, цвет вишня, стол 
круглый, стол письменный б/у, 
кухонный шкаф, туфли жен-
ские. Тел. 095-455-74-90.

Дружковка. Продам прихо-
жую в хорошем состоянии (4 
единицы). Стул компьютерный 
голуб. цв. Два комнатных де-
рева. Тел. 067-141-07-23.

Дружковка. Продам стол 
обеденный круглый, стол 
письменный б/у, шкаф ку-
хонный, обои белые. Тел. 
095-455-74-90.

Константиновка. Продам 
прихожую, стол гостиный, 
тумбочку для книг, кресло, 
пылесос. Тел. 095-036-16-
13, 066-202-11-90.

Зоомир

Дружковка. Отдам в до-
брые руки рыжих котят, 1.5 
мес, (мальчик перс, девоч-
ка), от рыжей кошки. Тел. 
099-251-86-15.

Дружковка. Отдам котен-
ка в хорошие руки, 1.5 мес, 
приучен к туалету, окрас 
рыжий. Тел. 099-354-24-71, 
050-106-30-96.

Дружковка. Отдам котика 
4 месяца в хорошие руки. Тел. 
099-496-83-26.

Дружковка. Продается 
корова с телочкой. Тел. 
099-022-66-01.

Дружковка. Продается 
метал. голубятня 3*3, в хо-
рошем состоянии, с голубями 
разных пород, недорого. Тел. 
050-106-30-96.

Дружковка.  Прода -
ется телка 5.5 мес. Тел. 
097-785-93-23.

Дружковка. Продам корову 
на держании на молоко. Тел. 
095-350-04-42.

Дружковка. Продам коро-
ву, второй отел, темная. Тел. 
066-061-47-35.

Дружковка. Продам ко-
рову, высокодойную, первый 
отел в июле, спокойная, 
доится легко, дорого. Тел. 
099-773-40-90.

Дружковка. Продам котят 
породы Мейн-кун, девочка 
красный-мрамор, маль-
чик черный-мрамор. Тел. 
066-026-09-92.

Дружковка. продам от-
ельную корову, голштинской 
породы, высоко удойную, 
спокойную. Второй отел в 
декабре, осеменена племен. 
Сементальской породы. Тел. 
095-392-26-18.

Дружковка. Продаются 
козы. Тел. 095-121-96-15.

Дружковка. Продаются 
коровы дойные, телята и два 
быка. Лидия. Тел. 099-407-
37-97, 050-072-31-21.

Мир растений

Дружковка. Продам ком-
натные растения: столетники, 
ден. деревья, молочай, юкку, 
розу, кактусы, хавортию, 
мелиссу, декабрист. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продается мо-
розильная камера, стиральная 
машинка автомат, холодиль-
ник. Тел. 095-566-23-02.

Дружковка. Продается 
плита газовая, двух горелоч-
ная, настольная “Таганок“. 
Тел. 050-232-48-53.

Дружковка. Продается хо-
лодильник “НОРД“ в хорошем 
состоянии, б/у, 1500 грн. Тел. 
095-466-47-82.

Дружковка. Продается эл. 
плита, индукция (Германия), 
микроволновка “Хюндай“, 
сигнализатор газа, телеви-
зор “Самсунг“ 51 см. диаго-
наль. Тел. 099-643-28-29, 
050-507-17-61.

Дружковка. Продам мо-
розильную камеру “Снайге 
233“, в отличном состоянии. 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам моро-
зильную камеру, стиральную 
машинку - автомат, холодиль-
ник. Тел. 095-566-29-02.

Дружковка. Продам муль-
тиварку “Rotex“ об. 5 литров, 
новая. Тел. 095-813-34-64.

Дружковка.  Продам 
телевизор Орион. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Продам холо-
дильник “LG“ в нормальном 
состоянии. Цена 3000 грн. 
Тел. 099-343-52-20.

Дружковка. Продам холо-
дильник “Донбасс“, б/у. Тел. 
066-522-44-19.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Донбасс“. Тел. 
066-271-68-61.

Дружковка. Продам холо-
дильник SEQ б/у, два теле-
визора б/у, водонагреватель 
(новый), бидон молочный б/у. 
Тел. 066-044-03-88.

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

Радиотехника

Дружковка. Продается б/у 
телевизор LG в хорошем состо-
янии. Тел. 050-106-30-96.

Дружковка.  Прода -
ется портативный аппа-
рат магнитной терапии 
домашнего применения. 
Тел. 099-086-05-97.

Дружковка. Продам боль-
шой холодильник-морозиль-
ник “Indesit“ в отличном 
состоянии, садово-огородный 
инвентарь, слесарный инстру-
мент, арматуру 10-14 мм, бан-
ки 0.5-1.-3л, смолу битумную. 
Тел. 096-447-76-74.

Дружковка. Продам хо-
роший компьютер. Тел. 
095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продается 
труба асбестоцементная, 
диаметром 200, длиной 4м. 
Тел. 050-990-96-12.

Дружковка. Продам гараж 
6*4 под разборку из шлакобло-
ка. Тел. 066-355-85-90.

Дружковка. Продам ке-
рамическую раковину 45 
см, можно с тумбой. Тел. 
099-500-47-27.

Дружковка. Продам не-
дорого б/у сантехнику бе-
жево-коричневого цвета: 
унитаз компакт, раковину с 
пьедесталом (тюльпан). Тел. 
050-578-87-47.

Дружковка.  Продам 
профлист 14 шт, высота 
60 мм, длина 2,7 м. Тел. 
095-466-47-27.

Дружковка. Продам чу-
гунную батарею, 10 сек-
ций, б/у, по 60 грн. Тел. 
095-859-70-20.

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

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

Продам кирпич б/у, крас-
ный, белый, огнеупорный, 
шлакоблок, гипсоблок, 
шифер 6-8 волн., доску, 
балки, брус, ворота гараж., 
въездные, двери, метал. 
уголок, швеллер, трубу, 
листы, песок, щебень, 
зола. Тел. 095-496-36-45, 
099-027-95-02.

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

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

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продам два 
школьных костюма для де-
вочки, блузы, спортивную 
одежду, кордиган, брюки 
и многое другой одежды. 
Возраст 9-13 лет. Обувь р. 
36-37. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам муж-
скую одежу р. 43-44, пайты, 
куртки и др. Женскую одежду 
новую и б/у р. 46-48. Обувь р. 
37-38. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам сва-
дебное платье, шифон-атлас с 
перчатками раз. 48-50, туфли 
белые 37 разм, низкий каблук. 
Все 2000 грн. Торг. Костюм 
свадебный, темно-коричневый 
48-50, рубашку белую. Все 500 
грн. Тел. 066-037-97-12.

Детский мир

Дружковка. Продается 
огненная лошадка-качалка 
б/у, детская двойная коля-
ска в хорошем состоянии, 
межкомнатные двери. Тел. 
095-311-82-81.
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Дружковка. Продается са-
мокат, зимне-летняя резина, 
коляска 500 грн, велосипед с 
род. ручкой 300 грн, горка для 
купания 80 грн, машинка тол-
катор. Тел. 066-831-44-13.

Дружковка. Продам два 
детских батута, высота 2.5 
и 2.85. Тел. 099-175-53-91.

Дружковка. Продам дет-
скую коляску две в одной, 
зимне-летний вариант. Тем-
но-бордового цвета 2000 
грн. Торг уместен. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продам про-
гулочную коляску (трость), 
производства Германия. В 
отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 050-047-42-00.

Книги

Дружковка. Продается 
200 томов классиков миро-
вой литературы, классики и 
современники, история второй 
мировой войны, литература 
по психологии, и др. Тел. 
095-890-51-81.

РАЗНОЕ

Донецкая область. Про-
дам дрова твердых пород с 
разборки домов. Тел. 066-
686-29-95, 097-112-54-98.

Дружковка. Отдам да-
ром коровий навоз, много. 
Самовывоз. Район ЦГБ. Тел. 
050-654-95-78.

Дружковка. Продается 4-х 
местная, польская палатка 
с вместительной прихожей. 
Палатка не использовалась, 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-903-23-35.

Дружковка. Продается 
алюминиевая лодка. Тел. 
050-613-50-55.

Дружковка. Продается 
вытяжка с подсветкою (Поль-
ская) б/у, эмалированная 
раковина б/у, дешево. Новые 
отрезы тканей, шерсть, мех, 
худ. книги. Тел.

Дружковка. Продается 
доильный аппарат новый, 
морозильную камеру б/у. 
Хоккейная защита. Тел. 066-
123-40-16, 095-176-72-65.

Дружковка. Продается 
ковер 2*3 500 грн. Тел. 
050-612-19-46.

Дружковка. Продается 
лодка “Лисичанка“ 1000 грн. 
Два зеркала 45*130 по 80 грн, 
электромасажер 400 грн. Тел. 
099-086-05-97.

Дружковка. Продается 
медогонка, патрон токар-
ный 100мм, задвижка чугун 
100мм, велосипед “Турмет“, 
муфельная печь, банки 3 
л., холодильник “Донбасс“, 
швейная машинка ножная, 
пилорама. Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продает-
ся печь “буржуйка“ под 
твердое топливо. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продается 
соковыжималка, эмал. судки, 
пароварка, медный таз, со-
тейник нерж, эмалированная 
кастрюля 3л, синяя лампа. 
Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продается 
стенка - зал б/у, в хорошем со-
стоянии. Телефоны Samsung 
and LG б/у, недорого. Тел. 
099-230-78-69.

Дружковка. Продается 
шкаф, шифоньер 3-х створ, 
диван, кастр. 2, 4 ведра, 2 
вентилятора, судки, кер. 
бочка, 6 ведер, балея, ги-
дромасажная ванночка 3-х 
литр, банки, картина. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продается 
электродвигатель типа ВЕ 
071-40, 1400 об/мин 250 грн. 
Тел. 050-232-48-53.

Дружковка. Продам 3-х 
литровые банки, недорого. 
Тел. 095-770-29-04.

Дружковка. Продам банки 
0.5, 3 л, палатку 2-х мест-
ную 150 грн, судочки 20 
грн, зеркало, куртку. Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам банки 
3л - 8 грн, 10 - цена договор-
ная, бутыли 4л. и 20л. Тел. 
050-662-14-11.

Дружковка. Продам бен-
зопилу “Урал“ 1000 грн, 
сварочный апарат 1000 грн. 
Тел. 050-804-21-17.

Дружковка. Продам бидон 
алюмин. 10л, насос для поли-
ва, электротепловентилятор, 
бочку керамическую - 60л, 
бочку пласмас. - 100л, банки 
0.5, 1, 2, 3, 4, 10л, доставка, 
ведра для меда - 10л. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам бочку 
вместимостью 1 куб, бочки 
мет. 200 л. 5 штук, таганок, 
два сепаратора, бидоны мо-
лочные, швейную машинку 
подольскую, весы электрон-
ные. Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам ве-
лосипед, газовую плиту, хо-
лодильник, эл. дрель, котел, 
таганок, эл. двигатель, соко-
выжималку, кастрюли, крупо-
рушку, стеклянные бутыли, 
дистиллятор, эл. косу, медо-
гонку. Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам газ. 
шланг с редуктором, кабель 
с тросиком, 4-х жильный, 
тремпеля пластиковые новые. 
Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам га-
зовую печь б/у, батареи 
чугунные б/у, люстры б/у, 
сиденья для микроавтобуса, 
мягкий кухонный уголок б/у. 
Тел. 095-386-74-91.

Дружковка. Продам газо-
вый котел вулкан 7 кст-16, 
газовую колонку demrad, 
швейную машинку Лучник 
Польша, пианино черного 
цвета. Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам двери 
входные, деревянные 2*08, 
электрорубанок р-1400 с 
Арсенал, соковыжималку 
“Струмок“, электросоковы-
жималку. Емкости 38л - 40 
грн, 50л - 50 грн для гсм или 
воды, кастрюлю алюмин. 30л. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам карниз 
пластмассовый, коричневый, 
новый 4.20, железные алюми-
ниевые 2 штуки 2*1.20 и 1.4, 
плащ резиновый рыбацкий 
50 грн, трельяж, швейную 
машинку Зингер (старого об-
разца). Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам ка-
стрюлю эмал., 5 л. с крышкой, 
сост. отичн. (Запорожская), 

сковороду стальную с двумя 
ручками из дерева, диаметр 
30 см., высота 8 см., без 
крышки. После 18-00. Тел. 
066-077-16-95.

Дружковка. Продам ковер 
из чистой шерсти 2*3 м., 
производство Египет, теплые 
тона, отличное состояние, 
плотный. После 18-00. Тел. 
066-077-16-95.

Дружковка. Продам ковер 
натуральный 2.5*3.5, швей-
ную машинку ножную, вешал-
ки настенные, белые 1 м. и 
0.5 см. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам лодку 
“Ладья“ ЛТ-250EC 2-х местная, 
новая, с весами, днищем, 
насосом, 3800 грн. Торг. Тел. 
095-522-46-56.

Дружковка. Продам метал. 
б/у ванну 0.7*1.7, кровать 
на метал. сетке с дерев. 
спинками, односпалка. Тел. 
066-283-22-54.

Дружковка. Продам не-
дорого дрова из своего сада, 
пиленые, рубаные. Самовы-
воз. Тел. 066-744-11-66.

Дружковка.  Продам 
сейф, банки 3 л, карти-
ны разных размеров. Тел. 
050-507-14-61.

Дружковка. Продам соко-
выжималку б/у, кравчучку, 
коляску, обогреватель, ве-
шалки настенные, белые, 90 и 
45 см. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Атлант“ (высота 
160 см), шкаф для одежды, 
кухонный уголок, прихожую, 
надувную лодку “Ладья“. Тел. 
095-522-43-56.

Дружковка. Продам холо-
дильник “Днепр“, в отличном 
состоянии, кровать 2-х спаль-
ную, диван, телевизор цвет-
ной. Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам хо-
лодильник, телевизор 55 см/
диагональ, домашний кино-
театр с колонками, тумбочка 
натуральное дерево, радиа-
тор, два стула кож. зам. Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Продам хо-
лодильник, телевизор, моро-
зильную камеру, сейф, посуду, 
стол, банки, ковер, дрель, 
лосиные рога, стулья офисн, 
эл. кипятильник, соковыжи-
малку. Тел. 050-776-56-05.

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

Дружковка. Продам швей-
ную машинку, ручная, подоль-
ская в хорошем состоянии 400 
грн. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам швей-
ную ножную машинку “На-
уман“, парники 3 и 4 м. в 
упаковке. Тел. 050-290-96-
96, 095-126-89-56.

Дружковка. Продам: эма-
лированные кастрюли, тазы, 
судки, банки 3л, бра, медиц. 
банки, покрывало 1.5м. Тел. 
050-073-50-85.

Дружковка. Продаю новую 
автоматику к котлу, стираль-
ную машинку, телевизор, 
ковер, циркулярку, шлиф-
машинку, соковыжималку, 
соковарку, зарядное для авто, 
палас, пресс для винограда, 
две дверцы для угольной 
печи. Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продаются 
новые спецовочные костю-
мы, рабочие халаты, рама 
на женск. велосипед, стац. 
кнопочные телефоны, те-
лефон с AON стац. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продаются 
стулья мягкие, доска (дере-
во), бижутерия (СССР), туфли 
белые. Тел. 050-063-58-23.

Дружковка. Продется 
новый холодильник, “Snaige“, 
новый унитаз, б/у газ. Колонка 
(без вытяжная), “Demrad“, 
манекены, тремпеля, спор-
тивные настенные брусья,ла-
минад, подложка, трубы мет. 
хромированые. Тел. 095-
425-02-60, 068-968-30-
68, вайбер +79892581554.

Константиновка. Про-
дам диван раскладной б/у, 
газовую печь 4-х комфороч-
ную, цвет серый б/у. Тел. 
099-426-37-31.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

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

Недвижимость

Дружковка.  Куплю 
2-комн. кв. в р-не ул. П. 
Коммуны или Косарева. Тел. 
066-037-97-12.

Быттехника

К о н с т а н т и н о в -
ка.  Куплю крышку на 
стиральную машину верти-
кальную фирма whirlpool. 
Тел. 050-946-41-50.

Транспорт

Дружковка. Куплю муж-
ской велосипед, недорого. 
Тел. 095-833-43-85.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
радиодетали, радиолам-
пы, бытовые и компью-
терные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка.  Куплю 
осенне-зимнюю обувь 44 
размера, мужскую. Тел. 
066-082-64-79.

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

Дружковка. Куплю щенка, 
пекинеса, девочку, 1-2 ме-
сяца. Тел. 068-276-72-20.

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинокли, 
бижутерию, ордена, значки 
в тяжелом металле. Фото-
аппараты СССР (объекти-
вы). Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстаканни-
ки, духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн. кв. в 9 доме по 
ул. Космонавтов 56. Тел. 
095-088-32-15.

Дружковка. Сдается 
2-комн. кв, на длительный 
срок в р-не маг. Южный. Тел. 
066-143-15-85.

Дружковка. Сдается 
2-комн. кв, по ул. Космо-
навтов 21, р-н школы №7. 
Тел. 050-546-22-49.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв, на 7 микро, после ремонта 
с мебелью, горячей водой. 
Тел. 066-457-22-34.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв, 2/5, с автономным отопле-
нием, в р-не школы №12, 10 
микро. Тел. 095-796-87-97.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв, по ул. Кошевого 33, р-н 
маг. “Киев“, на длительный 
срок, за коммунальные услуги. 
Тел. 066-933-29-03.

Дружковка. Сдам в аренду 
2-комн. кв, с индивидуальным 
отоплением. 10 микро. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Сдам дом, 
п. Яковлевка, недорого или 
продам. Тел. 095-616-53-65.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1-комн. 

кв, с мебелью и техникой. 
Тел. 050-297-31-84.

Дружковка. Сниму 1-комн. 
кв, с последующим выкупом. 
Тел. 050-213-42-25.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. 

кв, на 9 этаже, 10 микро, с 
долгом на дачный участок с 
домом в Дружковке, Крама-
торске. Тел. 099-716-32-60.

Дружковка. Меняю 2-комн. 
кв, в р-не ОШ №6, 1/5, с ко-
лонкой на 1-комн. кв, кроме 
первого и посл. этажа. Тел. 
066-684-02-71.

Дружковка. Меняю 3-комн. 
кв, на 1-комн. кв + доплата. 
Тел. 095-197-21-05.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
31 августа - 6 сентября

ОВЕН  У вас отменное расположение духа, которое вы 
стремитесь передать своим близким. И это правиль-
но. В отношениях с коллегами также стоит осознать, 
что истина известна не только вам.

ТЕЛЕЦ  Возможно активное участие друзей и род-
ных во всех ваших делах. Даже слишком активное. 
Помните, что решение принимать все-таки вам. Не 
стоит особо обольщаться: заработать не получится.

БЛИЗНЕЦЫ  Неделя обещает быть яркой и насыщенной 
различными впечатлениями и событиями, встречами 
и знакомствами. Могут начать сбываться ваши завет-
ные желания. Вы получите именно то, о чем мечтали.
РАК Стоит удвоить энтузиазм на работе. Начальство 
ожидает от вас ответственного шага, не разочаруйте 
его. Именно сейчас ваша карьера может пойти в гору. 
Не пренебрегайте открывающимися перспективами.

СКОРПИОН Соединив вдохновение с земными зада-
чами, вы сможете добиться успеха и укрепить мате-
риальное положение. Личная жизнь вас порадует. 
Ваша помощь будет необходима родне.

РЫБЫ  Вам представится уникальный шанс пре-
вратить противников в союзников, но действовать 
необходимо осторожно и дипломатично. Ожидайте 
важные для вашей карьеры события и новости.

ЛЕВ  Не исключены путаница и неразбериха. Вы мо-
жете неверно оценить ситуацию и поступки близких 
людей. Может случиться большая информационная 
перегрузка.

СТРЕЛЕЦ Стоит проявить активность, но не раскрывать 
все свои планы до конца и не слушать советов окружа-
ющих, так как собственное мнение может оказаться 
полезнее любого другого.

ВОДОЛЕЙ Вам предстоит немало встреч, новостей, 
поездок по делам. Резко улучшится настроение, под-
нимется тонус, станет ощутимо больше сил, и у вас 
появится множество новых планов и идей.

ВЕСЫ   Вы можете повлиять на свое будущее, если 
будете готовы рискнуть и что-то изменить. Стоит 
позаботиться о том, чтобы ваши планы были масштаб-
ны. Вы будете замечать интересные детали, мелочи, 
мимо которых раньше проходили.

КОЗЕРОГ Разумно не взваливать весь груз забот на 
себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким 
людям. Успех в деловой сфере будет зависеть от умения 
договориться и найти компромисс.

ДЕВА Работа может потребовать от вас дополнитель-
ных усилий. Не застревайте на мелких задачах, сосре-
доточьтесь на самом главном. Не жалейте времени и 
сил на проверку надежности источников информации.

°C: ночь +20°, день 
+27°. Восход солнца – 
05:39, заход – 19:22. 
Продолжительность 
дня – 13:43.

°C: ночь +20°, день 
+25°. Восход солнца – 
05:40, заход – 19:20. 
Продолжительность 
дня – 13:40.

°C: ночь +18°, день 
+24°. Восход солнца – 
05:41, заход – 19:18. 
Продолжительность 
дня – 13:37.

°C: ночь +18°, день 
+24°. Восход солнца – 
05:43, заход – 19:16.
Продолжительность 
дня – 13:33.

°C: ночь +19°, день 
+24°. Восход солнца – 
05:44, заход – 19:14. 
Продолжительность 
дня – 13:30.

°C: ночь +22°, день 
+26°. Восход солнца – 
05:46, заход – 19:12.
Продолжительность 
дня – 13:26.

°C: ночь +24°, день 
+28°. Восход солнца – 
05:47, заход – 19:10. 
Продолжительность 
дня – 13:23.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

31 августа, 14 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Водолее. 
Сегодня Вас посетит желание помогать безвозмездно, 
духовно развиваться, совершенствоваться. Лучше 
отложить важные финансовые переговоры, 
запланированные на сегодня: есть риск не наи� ти общего 
языка с оппонентом. Стрижка волос сегодня принесет 
материальное благополучие. Окраска натуральными 
красителями также привлечет денежную энергию.

1 сентября, 15 лунныи�  день.«Растущая Луна» в Водолее. 
Постараи� тесь провести больше времени со своими 
близкими, ведь именно сегодня есть возможность 
уладить некоторые разногласия и достигнуть гармонии. 
Сегодня Вам захочется побывать на природе, Вас может 
одолеть некоторая сентиментальность. Стрижка волос 
позволит улучшить Ваше здоровье, интуиция на высоте, 
она позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.

 2 сентября, 16 лунныи�  день. «Полная Луна» в Рыбах. 
Сегодняшнии�  день - день активных деи� ствии�  и 
реализации задуманных планов, тем более что сил 
и вдохновения Вам хватит на них всех. Не бои� тесь 
надорваться от свалившихся на Вас планов. Стрижка 
волос может негативно сказаться на душевном 
спокои� ствии, привести к депрессии и даже страху.

3 сентября, 17 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 
Рыбах. Именно сегодняшнии�  день позволит Вам 
исполнить Ваши потаенные желания и мечты, сегодня 
слово превращается в дело. Сегодня стоит обратить 
внимание на свои достоинства и недостатки, особенно 
на недостатки, именно они могут завладеть вами в этот 
день и подпортить Вашу репутацию. Неприятности в 
плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы 
именно стрижкой в этот день.

4 сентября, 18 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Овне. 
День не отличается особои�  активностью, поэтому стоит 
посвятить его спокои� ному и размеренному времяпре-

провождению.  Для сбережения собственного здоровья 
сегодня стоит отказаться от стрижки. 

5 сентября,  19 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Овне. 
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть 
все “с ног на голову”, захочется всего нового. Сегодня вы 
будете размышлять, как добиться этих изменении� . День 
прекрасно подходит для получения новои�  информации, 
обучения или повышения квалификации. Если в скором 
времени Вы планируете кардинальные изменения в 
жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в 
противном случае от новои�  стрижки стоит отказаться.

6 сентября,  20 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 
Тельце. Сегодня день, когда вы сможете увидеть или 
почувствовать то, что произои� дет в ближаи� шем будущем. 
Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только 
взвешенные и правильные поступки, не поддаваться 
эмоциям, особенно негативным. Стрижка сегодня 
поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. 
Особенно она повлияет на легкие. 

НА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

    19.08.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Депо. 5. Зоотехник. 10. Бант. 15. Серьги. 18. Раздел. 19. Тоска. 20. Огонь. 21. Фейк. 22. Гидрант. 26. 

Лист. 27. Транзит. 28. Автобус. 29. Драп. 31. Тренога. 32. Блеф. 34. Повязка. 36. Докладная. 37. Концерт. 41. 
Сгиб. 43. Днепр. 44. Молва. 45. Зона. 47. Певчие. 48. Клевер. 51. Герб. 52. Ссуда. 53. Нутро. 54. Лука. 56. 
Похвала. 58. Босоножки. 62. Коттедж. 66. Диво. 69. Уровень. 71. Ядро. 73. Депозит. 74. Журавль. 75. Мощи. 
77. Оплеуха. 81. Мост. 82. Катет. 83. Вопль. 84. Скобки. 85. Остров. 86. Китч. 87. Детонатор. 88. Баюн. 

По вертикали: 
1. Шедевр. 2. Вьюк. 3. Диверсия. 4. Патент. 6. Очаг. 7. Труд. 8. Хала. 9. Илот. 11. Альбом. 12. Трезубец. 13. 

Узел. 14. Пенсне. 16. Эскимо. 17. Конвой. 23. Игрек. 24. Рында. 25. Наган. 29. Дюшес. 30. Пломба. 32. Береза. 
33. Форма. 35. Занавеска. 38. Навыворот. 39. Арсенал. 40. Смокинг. 42. Гарде. 46. Навык. 49. Яблоко. 50. Ола-
дья. 51. Город. 55. Амиго. 57. Валежник. 59. Строп. 60. Новое. 61. Жених. 63. Триллион. 64. Кристи. 65. Группа. 
67. Иголка. 68. Бойкот. 70. Калька. 72. Рассол. 76. Изба. 77. Отче. 78. Лего. 79. Уйма. 80. Авео. 81. Муть.

3. Столица на реке Даугава. 5. Часть стены между окнами. 
10. Зимнее украшение для шеи. 15. Маленький бутерброд на 
шпажке. 18. Полный сбор в театре. 19. Комнатное растение с 
большими листьями. 20. Рыба в змеином теле. 21. Специя к 
ржаному хлебу. 22. Удобство и уют одним словом. 26. Молодая 
Екатерина. 27. Приключения мужа Пенелопы. 28. Шумиха 
вокруг компромата. 29. Тип, возомнивший себя аристократом. 
31. Главный признак вкуса лимона. 32. Зазор в ходе руля. 34. 
Эмоциональный подъем. 36. Судно для углубления дна. 37. 
Стручковый перец. 41. Мерный от вагонных колес. 43. Дружеская 
опора в трудную минуту. 44. Лидер племени индейцев. 45. 
Умение быть уместным. 47. Певцы церковного хора. 48. 
Одновременный выстрел из двух стволов. 51. Прозрачный 
пакет для документов. 52. Напыщенный индейский петух. 53. 
Суп, который невозможно есть. 54. Палка для игры в городки. 56. 
Живущий весело от сессии до сессии. 58. Каша для приманки 
рыбы. 62. Общая часть города и года. 66. Конкурент  “Адидас” 
и “Пумы”. 69. Счастливый случай, удача. 71. Полудрагоценный 
камень цвета  черных глаз. 73. Приятная неожиданность. 74. 
Моление, обращенное к Богу. 75.  Шутливый портрет-рисунок. 
77. Военная форма рыцаря. 81. Дикая кошка с кисточками  на 
ушах. 82. Могучая группа композиторов. 83. Смех до потери 
пульса. 84. Оформление  интерьера. 85. Врач-преддипломник 
на практике. 86. Горючее, затаившееся в болоте. 87.  Ворюга из 
госкармана. 88. Месяц, прославленный восьмым днем и котами. 

По горизонтали:
1. Спасибо туда не положишь. 2. Гармонь, играющая в 

оркестре. 3. Шеф агентурной сети. 4. Древнегреческий 
покровитель кузнецов. 6. Неизбежный спутник в пути 
в неизвестное. 7. Снос ветхого здания. 8. Новая валюта 
Старого Света. 9. Тихая резиденция чертей. 11. Союз между 
государствами. 12. Судоходная часть пролива. 13. Транспорт 
Насреддина. 14. Старинная английская порода собак. 16. 
Заморская изюминка речи. 17. Вид скачек с препятствиями. 
23. Наркотик с цветочной грядки. 24. Ночной лесной ухарь. 
25. Подвижная часть электромотора. 29. Собрат косинуса. 
30. Женское украшение на груди. 32. Часть руки, которую 
трудно укусить. 33. Громкий звук бегущих ног. 35. Водная 
закаливающая процедура. 38. Тыловая ткань одежды. 39. 
1/100 украинской гривны. 40. Праздник в честь жениха и 
невесты. 42. Сибирские дебри. 46. Длинный толстый трос. 49. 
Брусок золота в сейфе банка. 50. Студенческая коммуналка. 
51. Яркий родич курочки. 55. Мужик с образцовым торсом. 
57. Новичок на сцене. 59. Графа “всего”. 60. Старший сын 
Тараса Бульбы. 61. Житель монастыря. 63. Бутафория для 
спектакля. 64. Библейская легенда. 65. Буравчик для пробок. 
67. Земляной орех. 68. Говорун в Думе и в Раде. 70. Подруга 
семиструнная. 72. Глупость, нелепость. 76. Дон - ловелас. 
77. День по календарю. 78. Шахматная фигура. 79. Зверь с 
иголками. 80. Евангельский предатель. 81. Войско добрых 
молодцев.

По вертикали:

ПОГОДА • АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

Среда 
26 августа

Четверг
27 августа

Пятница
28 августа

Суббота
29 августа

Воскресенье
30 августа

Понедельник
31 августа

Вторник
1 сентября
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Програма ооН із відНовлеННя та розбудови мируза підтримки Європейського союзу, уряду 
королівства данія та уряду японії оголошує коНкурс малих бізНес-граНтів На заПочаткуваННя, 
відНовлеННя чи розширеННя мікро, малих та середНіх ПідПриємств На ПідкоНтрольНих уряду україНи 
територіях лугаНської та доНецької областей, та в окремих райоНах та містах заПорізької області 
уздовж узбережжя азовського моря.з метою системНого та сталого розвитку ПріоритетНих секторів 
екоНоміки цільових регіоНів та створеННя Нових робочих місць, граНтова Підтримка Надаватиметься 
для реалізації таких бізНес-Проєктів:

лот 1. для Підтримки бізНес-Проєктів у ПідкоНтрольНих уряду україНи територіях доНецької 
та лугаНської областей, граНтова Підтримка Надаватиметься для діяльНості в таких секторах:

1) виготовлеННя кераміки і гоНчарНих виробів, Посуду, сувеНірНої Продукції тощо; 2) вироб-
Ництво текстильНої Продукції та одягу, виготовлеННя та ремоНт швейНих виробів; 3) Підтримка 
іНдустрії гостиННості (іНдустрія краси та здоров’я Підтримуватись Не буде); 4) виробНицтво 
харчових Продуктів; 5) виробНицтво зерНових та олійНих культур; 6) виробНицтво яловичиНи та 
коров’ячого молока; 7) виробНицтво м’яса домашНьої Птиці та яєць.

лот 2. для Підтримки бізНес-Проєктівв окремих райоНах заПорізької області (бердяНський, 
Приморський, Приазовський, оріхівський, гуляйПільський, якимівський, більмацький, меліто-
Польський та токмацький) та в маНгушському, волНоваському і Нікольському райоНах і місті 
маріуПоль доНецької області граНтова Підтримка Надаватиметься для діяльНості в таких секторах:

1) виробНицтво устаткуваННя та іНжиНіриНгові Послуги; 2) виробНицтво текстильНої Продукції 
та одягу; 3) Підтримка іНдустрії гостиННості (іНдустрія краси та здоров’я Підтримуватись не буде); 
4) виробНицтво харчових Продуктів; 5) виробНицтво зерНових та олійНих культур; 6) виробНицтво 
яловичиНи та коров’ячого молока; 7) виробНицтво овочів та фруктів.

лот 3.для реалізації бізНес-Проєктів зі створеННя Нових робочих місць ПідкоНтрольНих уряду 
україНи територіях доНецької та лугаНської областейта в окремих райоНах та містах заПорізької 
області уздовж узбережжя азовського моря(бердяНський, Приморський, Приазовський, оріхівський, 
гуляйПільський, якимівський, більмацький, мелітоПольський та токмацький).

можНа Подати лише одну заявкуна одиніз трьох лотів.

максимальна сума одного гранту На реалізацію одНого бізНес-Проєкту стаНовить:
  за лотами 1, 2:до 210,000грн. (але Не більше6,500 євро в гривНевому еквівалеНтіза 

курсом Нбу На дату ПодачіаПлікаційНоїформи);
  за лотом 3:
- до 250,000 грн. за умови створеННяНе меНше 4-х Нових робочих місць (ПідПриємець та Не 

меНше трьох НаймаНих робітНиків)Протягом реалізації̈ бізНес-ПлаНу;
- до 200,000 грн. за умови створеННя Не меНше 3-х Нових робочих місць (ПідПриємець та 

Не меНше двох НаймаНих робітНиків)Протягом реалізації̈ бізНес-ПлаНу;
- до 150,000 грн. зможуть отримати ті, хто створюватиме Не меНше 2-х Нових робочих місць 

(ПідПриємець та одиН НаймаНий робітНик);
- до 100,000 грн. буде виділеНо для ПідПриємців, які створюватимуть 1 Нове робоче місце 

(власНе, сам ПідПриємець, якщо віН/воНа Не зареєстроваНі як ПідПриємці до ПодаННя заявки На 
коНкурс).

у коНкурсі На отримаННя граНту будуть ПідтримаНі бізНес-Проєктиу таких секторах від на-
ступних категорій учасників:

лот 1 та лот 2
бізнес-проЄкти в секторах: - виробНицтво устаткуваННя та іНжиНіриНгові Послуги; - ви-

робНицтво текстильНої Продукції та одягу; - Підтримка іНдустрії гостиННості; - виготовлеННя 
кераміки і гоНчарНих виробів, Посуду, сувеНірНої Продукції тощоНадаватимуться:

• Фізичним особам-підприЄмцям (тут і Надалі – фоП) та юридичним особам (тов, фг, 
ПП), які зареєстроваНі та ведуть свою діяльНість На відПовідНих цільових територіях Протягом 
щонайменше одного року станом на дату подання заявки на конкурс;

• Фізичним особам-підприЄмцям, зареєстроваНі меНше одНого року або ще Не є зареєстро-
ваНими На момеНт Подачі заявки (але На момеНт ПідПисаННя коНтракту мають бути зареєстроваНим 

як фоП) та які є ПовНолітНіми, дієздатНими і ПравоздатНими громадяНами україНи та ПостійНо 
Проживають На відПовідНих цільових територіях. 

*увага! частка Фінансування бізнес-проЄктів, що зареЄстровані менше одного року 
або ще не Є зареЄстрованими на момент подачі заявки,становитиме не більше 25% 
відзагального бюджету конкурсу за лотами 1 та 2. 

бізнес-проЄкти в секторах: - виробНицтво зерНових та олійНих культур; - виробНицтво яло-
вичиНи та коров’ячого молока; - виробНицтво овочів та фруктів; - виробНицтво м’яса домашНьої 
Птиці та яєцьНадаватиметься:

• Фізичним особам (На момеНт ПідПисаННя коНтракту мають бути зареєстроваНими як фоП), 
які є ПовНолітНіми, дієздатНими і ПравоздатНими громадяНами україНи та ПостійНо Проживають 
На відПовідНих цільових територіях;

• товариствам з обмеженою відповідальністю (тов), зареєстроваНим На момеНт Подачі 
заявки На відПовідНих цільових територіях;

• Фермерським господарствам (Фг), зареєстроваНим На момеНт Подачі заявки На відПовідНих 
цільових територіях; та

• приватним підприЄмствам (пп), зареєстроваНим На момеНт Подачі заявки На відПовідНих 
цільових територіях.

лот 3
• Фізичним особам (На момеНт ПідПисаННя коНтракту мають бути зареєстроваНими як фоП 

або юридичНа особа (тов/фг/ПП), які є ПовНолітНіми, дієздатНими і ПравоздатНими громадяНами 
україНи та ПостійНо Проживають На відПовідНих цільових територіях;

• товариствам з обмеженою відповідальністю (тов), зареєстроваНі На момеНт Подачі 
заявки На відПовідНих цільових територіях;

• Фермерським господарствам (Фг), зареєстроваНі На момеНт Подачі заявки На відПовідНих 
цільових територіях; та

• приватним підприЄмствам (пп), зареєстроваНі На момеНт Подачі заявки На відПовідНих 
цільових територіях.

не можуть претендувати на отримання гранту: 1) одНочасНо особи, які Перебувають між 
собою у родиННих зв’язках. у такому разі граНт може бути НадаНо лише одНому члеНу родиНи; 
2) особи та їх родичі, які отримували фіНаНсуваННя На заПочаткуваННя, відНовлеННя чи розвиток 
бізНесу від Програми ооН із відНовлеННя та розбудови миру чи іНших Проєктів міжНародНої 
техНічНої доПомоги вПродовж остаННіх 12 місяців.

для участі в конкурсі бажаючі ПовиННі заПовНити заявку лише українською мовою 
і з НеобхідНими додатками Подати її виключно через оНлайН систему Прийому заявок за 
ПосилаННям www.grant.ccc-tck.org.ua.

кінцевий термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 6 вересня 2020 року. 
НеПовНі заявки, та заявки, що Надійшли ПізНіше встаНовлеНого терміНу, будуть автоматичНо 
відхилеНі.

адміНістративНу та оргаНізаційНу Підтримку граНтового коНкурсу забезПечує благодійний Фонд 
«творчий центр тцк» - www.ccc-tck.org.ua.

для отримання додаткової інФормації щодо умов коНкурсу та Процедури Подачі заявок 
заПрошуємо звертатися до творчого цеНтру тцк електроННою Поштою info@ccc.kiev.ua, або за 
телефоНом 0 (800) 406 411 з 10:00 до 18:00 в робочі дНі.

детальНа іНформація Про коНкурс та його вимоги, рекомеНдації з Підготовки бізНес-ПлаНів та 
іНструкція з Подачі оНлайН заявки розміщеНі в ПосібНику з Підготовки та ПодаННя заявок На участь 
у коНкурсі граНтів На сайті тцкwww.ccc-tck.org.ua, На окремому сайті граНтової Програми www.
ccc.kiev.ua(у розділі «коНкурс 4») та На сторіНці в соціальНій мережі facebookwww.facebook.
com/ccc.creative.centre.

ПлаНується ПроведеННя онлайн презентацій конкурсу з 11 по 31 серпня та 1 по 4 верес-
ня 2020 року На Платформі коНфереНції Zoom. детальНішу іНформацію Про ПрезеНтації можНа 
зНайти На вище зазНачеНих ресурсах.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС ГРАНТІВ НА ЗАПОЧАТКУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ  МІКРО, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВВ 
ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ТА МІСТАХ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

викоНавчий комітет костяНтиНівської міської ради 
(вул.олекси тихого, 260) оголошує коНкурс На замі-
щеННя вакаНтНих Посад:

-  головНого сПеціаліста відділу з юридичНої, ка-
дрової роботи, заПобігаННя та Протидії коруПції  – 1 
шт.од. (тимчасово, На Період соціальНої відПустки 
осНовНого ПрацівНика); 

- НачальНика відділу з ПитаНь заПобігаННя та вияв-
леННя коруПції – 1 шт.од.

основні кваліФікаційні вимоги 
до конкурсантів:

громадяНство  україНи, освіта ПовНа вища від-
ПовідНого ПрофесійНого сПрямуваННя (юрист) за освіт-
Ньо-кваліфікаційНим рівНем сПеціаліста, магістра. стаж 
роботи за фахом На службі в оргаНах місцевого самовря-
дуваННя (На державНій службі), Не меНше трьох років, 
або  в іНших сферах уПравліННя Не меНше 5 років.  На 
Посаду НачальНика відділу з ПитаНь заПобігаННя та 
виявлеННя коруПції – стаж роботи На керівНих Посадах 
за сПеціальНістю Не меНше трьох років.

терміН Подачі докумеНтів – 30 калеНдарНих  дНів 
з дНя оПублікуваННя оголошеННя в газеті. додаткова 
іНформація щодо осНовНих фуНкціоНальНих обов’язків, 
розміру та умов оПлати Праці Надається відділом з 
юридичНої, кадрової роботи, заПобігаННя та Протидії 
коруПції міської ради каб.306, тел.4-03-92; 4-13-11.

міський голова                    С.Д.ДАВИДОВ

ОГОЛОШЕННЯ
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ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

Дружковка. Меняю 4-комн. 
кв, на 2-комн. кв, первый и 
последний этаж не предла-
гать. Тел. 050-533-95-28.

Дружковка. Меняю бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 
соток на квартиру, автомобиль 
и тд. Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Меняю дом 
100 м/кв на квартиру + до-
плата или на две квартиры. 
Тел. 099-045-32-91.

Дружковка. Меняю дом 
в пос. Торецкий 100 метров 
до речки, 70 м/кв, 4-комн, 
столовая, колодец, подвал, 
санузел в доме, интерн. на 
2-комн. кв 9 этаж. не выше 
3 этажа или продам. Тел. 
095-216-79-92.

Дружковка. Меняю дом 
в пос. Яковлевка по ул. 
Воровского 72, печное ото-
пление, участок 6 соток, хоз. 
постройки на 1-комн. кв. или 
малосемейку.

Дружковка. Меняю дом с 
печным отоплением, удобства 
в доме на квартиру на микро. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 050-152-48-98.

Дружковка. Меняю дом, 
5-комн. удобства, газифи-
цирован, нужен ремонт на 
1-комн. кв, можно малосе-
мейку или продам. Тел. 099-
740-70-88, 095-056-77-43.

Потери и находки
Документы

Втрачені військово облікові 
документи на ім‘я Лупіна Ва-
силя Андрійовича, вважати 
недійсними.

Був втрачений диплом 
№726737, виданий ПТУ №20 
у 1993 р. на ім‘я Курганського 
М. М., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 
багатодітної родини, на ім“я 
Савченко Катерини Сергіївни 
та Савченка Сергія Миколай-
овича вважати недійсним.

Втрачене приписне по-
свідчення на ім‘я Решетняк 
Кирила Олексійовича вважати 
недійсним.

Втрачений диплом про 
закінчення ДЖКТ 1995 р. на 
ім‘я Волкової Валентини Ми-
хайлівни, вважати недійсним.

Втрачену трудову книжку 
на ім‘я Чугай Олени Олексан-
дрівни вважати недійсною.

Утерянное удостовере-
ние участника ликвидации 
на Чернобыльской АЭС се-
рия А №067120 и вкладыш 
№631256, выданные на имя 
Мурмилова Юрия Валентино-
вича 31.05.1996 г. Донецкой 
областной администрацией, 
считать недействительными.

Утерянное удостоверение 
участника ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС 
серия А №144438 и вкладыш 
№645819, выданные на имя 
Нарожного Геннадия Алексее-
вича от 4.09.2009 г. Донецкой 
областной администрацией, 
считать недействительными.

Утерянные документы на 
квартиру по ул. Космонавтов, 
5-17, просьба вернуть. Тел. 
099-037-73-71.

Сообщения
Дружковка. Ищем владель-

цев нежилого помещения, 
расположенного в Дружков-
ке, ул. Казацкой, д. 68, для 
ликвидации аварии. Тел. 
099-323-67-85.

Дружковка. Отдам щен-
ков дворняжки, 3 меся-
ца в хорошие руки. Тел. 
095-813-35-32.

Константиновка. Вдо-
вец 70 лет ищет женщину, 
близкую по возрасту, для 
серьезных отношений. Дети 
живут отдельно, я проживаю в 
квартире многоэтажки. Спирт-
ным не злоупотребляю, не 
курю. Тел. 066-091-29-09.

Ищу работу

Дружковка. Ищет работу - 
женщина 57 лет, в. о., касси-
ра, диспетчера,реализатора 
хлебобулочных изделий. Тел. 
050-987-90-28.

Дружковка. Ищу работу 
водителя категории “B“ или 
другую оплачиваемую работу. 
Тел. 099-148-48-89.

Дружковка. Женщина 55 
лет, ищет работу няни для 
малышей о/р, рекомендации. 
Тел. 095-460-98-18.

Дружковка. Ищу подработ-
ку, помощь, огород и какую 
смогу. Тел. 066-672-12-89.

Дружковка. Мужчина 60 
лет, ищет любую оплачи-
ваемую работу, копка ям, 
траншей, огородов. Тел. 
095-372-98-07.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу сидел-
ку для парализованного 
мужчины. Работа с 9-00 до 
18-00. Тел. 050-545-32-16, 
073-148-33-21.

Срочно требуется поря-
дочная женщина по уходу за 
пожилой бабушкой. Тел. 066-
086-42-02, 066-704-22-20.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

                                                                                                                                        код ЄДРПОУ 01125755                                                                                                                                
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, будинок 99; тел. (067) 393 79 78.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території Маріупольського порту на пр. Луніна, 99 у Приморському районі м. 
Маріуполя» 

Планована діяльність, її характеристика.
Передбачається будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів потужністю 1,0 млн. тон. Будівництво спеціалізованого комплексу 
планується в районі тилової частини причалу №4, вільної від забудови капітальними спорудами. Спеціалізований комплекс зернових вантажів призначений для 
приймання, короткотривалого зберігання та відвантаження зернових культур на морські судна.
Технічна альтернатива 1.
Для забезпечення діяльності перевантажувального комплексу передбачається розташувати на відведеній ділянці наступні будівлі та споруди: адміністративно – 
побутовий комплекс з лабораторією, автоматичний пробовідбірник зерна, станцію розвантаження вантажних автомобілів на два проїзди з автовагами та робочою 
зерноочищувальною вежею, залізничні ваги, станцію розвантаження залізничних вагонів на два потоки, блок оперативних силосів, силоси для зберігання зерна, 
операторську зі щитовою, вагову вежу, транспортні галереї, норійні й опорні вишки, прикордонна галерея з судновантажною машиною.
Для транспортного зв’язку буде використана існуюча під’їзна залізнична дорога, яка підлягає реконструкції, а саме, доповненням нової з’єднувальної гілки та 
переустановкою стрілкового переводу.
Дана альтернатива є оптимальним варіантом підбору споруд та обладнання з технічними характеристиками, що забезпечать їх об’єднання в єдиний технологічний 
комплекс
Технічна альтернатива 2.
Відмова від реалізації планованої діяльності (нульовий варіант). Проте, у зв’язку зі стабільним підвищенням попиту на продукцію агропромислового комплексу на 
ринку, питання розвитку інфраструктури порту з організацією нових потужностей з перевалки зернових вантажів, потребує термінового вирішення. 
На теперішній час відвантаження зернових вантажів на морські судна здійснюється по прямому варіанту – з автомобільного транспорту на судно за допомогою 
мобільних перевантажувальних засобів. Продуктивність такої схеми невелика та річний оберт зернових складає не більше 5% від загального вантажооберту порту. 
Дана технічна альтернатива не є оптимальною.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів передбачається здійснювати на території ДП «Маріупольський морський 
торговельний порт», що розташований за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 99. Дана територія забезпечена транспортною та енергетичною 
інфраструктурою, задовольняє вимогам, що надаються для будівництва та експлуатації комплексу зернових вантажів, що планується будувати. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для розміщення споруд та обладнання, що пов’язані єдиною технологічною схемою, та 
обумовлені їх призначенням, а також розмірами та конфігурацією ділянки землевідведення.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Впровадження планованої діяльності позитивно вплине на соціально-економічний показник. Реалізація планованої діяльності дасть змогу приймати на зберігання 
та перевантажувати практично всю номенклатуру зернових вантажів, які вирощуються на території регіону, що в свою чергу спричинить позитивний вплив на розвиток 
та функціонування сільського господарства регіону, сприятиме поповненню державного та місцевого бюджетів за рахунок сплати податків та зборів та створенню 
нових робочих місць. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа ділянки 3,69 га. Ділянка знаходиться в тиловій частині причалів №№ 3 – 4 порту. Територія, яка відведена під будівництво комплексу, вільна від 
забудови капітальними спорудами та покрита збірними залізобетонними плитами. Площа забудови складає 5323,18 м2.
Приймання зернових вантажів планується здійснювати з автомобільного та залізничного транспорту по 0,5 млн. тон у рік на кожний транспорт. 
Технологічна схема комплексу передбачає можливість одночасного виконання операцій прийому і відвантаження, що забезпечує: здатність одночасного прийому 
двох зернових культур на станції розвантаження автомобілів; можливість одночасного виконання внутрішніх (переміщення зерна з силосу в силос для провітрювання 
або формування партії відвантаження), і зовнішніх (прийом і відвантаження) операцій; стабільність роботи комплексу.
Експлуатація перевантажувального комплексу зернових вантажів включає наступні технологічні операції: - прийом зерна з автотранспорту двома потоками з 
фактичною виробничою потужністю до 250 т/год кожний; - розташування дрібних партій зерна, прийнятих з автотранспорту, в чотирьох силосах – хоперах загальною 
місткістю до 2000 т; - прийом зерна з залізничних вагонів до 500 т/год; - транспортування зерна за допомогою норій, стрічкових та скребкових транспортерів; - 
розміщення зерна в силосах зберігання зерна загальною місткістю 57,0 тис.т; - відвантаження зерна на водний транспорт; - роботу аспіраційних мереж. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання вимог законів України “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону земель”; Водного кодексу України; наказів МОЗ України “Про 
затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19.06.96 № 173; ДБН В.1.1-31:2013 “Захист територій будинків і споруд від 
шуму” та інших чинних нормативних документів. Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному 
повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р № 
309.
щодо технічної альтернативи 2
Відмова від реалізації планованої діяльності (нульовий варіант).
щодо територіальної альтернативи 1
Обмеження планованої діяльності полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища; дотримання розмірів санітарно-захисної зони. Відповідно 
до “Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173. 
Дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
 
*Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
Продовження на 23 стор.

Областная газета “Знамя Индустрии”

Додаток 2 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
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Продовження. Початок на 22 стор.
Еколого-інженерна підготовка і захист території будуть виконуватися з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення 
виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів
щодо технічної альтернативи 2
Відмова від реалізації планованої діяльності (нульовий варіант). Еколого – інженерна підготовка та захист території не потребується.
щодо територіальної альтернативи 1
Основними завданнями інженерної підготовки територій є:
- вертикальне планування і відведення поверхневих вод з території;
- прокладка інженерних мереж;
- влаштування доріг, організація благоустрою території
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
при проведенні будівельних робіт: 
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин при проведенні підготовчих та будівельних робіт, зварювальних робіт, земляних робіт, при роботі будівельної 
техніки та транспорту; 
- на рослинний та тваринний світ – на ділянці відсутні зелені насадження. Передбачається висадка суміші газонних трав;
- на ґрунти та геологічне середовище – вплив буде обумовлений проведенням підготовчих та будівельних робіт, проектними рішеннями передбачені компенсаційні 
заходи, невідворотний вплив відсутній; 
- акустичний вплив - робота будівельної техніки, в’їзд-виїзд на майданчик будівництва транспорту; 
 -утворення відходів - передбачається утворення будівельних та інших видів  відходів, які планується передавати спеціалізованим підприємствам з метою подальшої 
переробки, захоронення чи утилізації передбачені відповідно до діючих норм. .
при експлуатації проектованого об’єкту: 
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від двигунів транспортних засобів; пиління при здійсненні перевантажувальних робіт та зберіганні вантажів, 
робота інженерного обладнання, тощо; 
- акустичний вплив – робота двз транспортних засобів, інженерного та технологічного обладнання; 
- на водне середовище – негативний вплив опосередкований за рахунок збільшення показників водоспоживання та водовідведення, планується підключення до 
існуючих інженерних мереж порту; 
- на соціальне середовище - збільшення вантажообігу порту, створення оптимальних умов для освоєння існуючих та створення перспективних вантажопотоків, 
створення додаткових робочих місць, покращення економічної ситуації у регіоні; 
- на техногенне середовище – ризик розвитку аварійних ситуацій вкрай незначний, підприємством передбачається механізувати та автоматизувати, обладнати 
системами аспірації запиленого повітря, протипожежні розриви витримано; 
- утворення відходів – передбачається утворення виробничих та побутових відходів. Всі відходи планується зберігати в спеціально відведених місцях та передавати з 
метою подальшої утилізації, захоронення або переробки спеціалізованим підприємствам, відповідно до договорів. Тимчасове накопичення відходів до транспортної 
партії планується здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.
щодо технічної альтернативи 2
Відмова від реалізації планованої діяльності (нульовий варіант). Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля будуть відбуватися в межах діючих дозвільних 
документів.
щодо територіальної альтернативи 1
При проведенні будівельних робіт передбачається вплив на ґрунти та геологічне середовище – вплив буде обумовлений проведенням підготовчих та будівельних робіт, 
утворенням та тимчасовим розміщенням відходів; при експлуатації зернового комплексу передбачається тимчасове розміщення виробничих та побутових відходів; 
проектними рішеннями передбачені компенсаційні заходи, невідворотний вплив відсутній.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Об’єкт належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, 
а саме: п.10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - спеціалізовані морські та річкові термінали; будівництво залізничних вокзалів, 
залізничних колій і споруд.

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з вимогами статті 6 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності       
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
                        (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс (044) 206-31-13, 
206-31-40; електронна пошта: ovd@menr.gov.ua. Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна.

Областная газета “Знамя Индустрии”



24 № 35 / Среда / 26 августа 2020Реклама + Рынок Труда РЫНОК ТРУДА

®


	Зи
	№ 35 Среда 26 августа 2020 9-12
	№ 35 Среда 26 августа 2020 20-24



