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К О М М У Н А Л К А

П О К Р О В С К

Какие услуги и консультации здесь можно получить, 
что для этого необходимо, как работает и где нахо-
дится офис, узнавали наши журналисты.

С 1 июня в Константиновке работает представительство 
государственнои�  газораспределяющеи�  компании 
«Нафтогаз Украины». Это возможность для жителеи�  

громады получить квалифицированную консультацию, по-
лучить ответы на все интересующие их вопросы и помощь 
в оформлении документов.

Представительство находится по адресу: г. Константинов-
ка, пр. Ломоносова, 131 (на пересечении с ул. Леваневского). 
Четыре сотрудника офиса принимают посетителеи�  ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Перерыв – с 
13:00 до 14:00.

– У нас есть отдел заключения договоров для желающих 
стать клиентами компании «Нафтогаз Украины». Также 
здесь мы занимаемся вопросами реструктуризациеи�  долгов, 
консультируем по вопросам оплаты услуг компании, разъяс-
няем и сверяем правильность начислении� , выдаем справки 
об отсутствии задолженности, – рассказала руководитель 
представительства в Константиновке Екатерина Орлова.

При обращении в офис необходимо иметь следующие 
документы: паспорт, ИНН-код, лицевои�  счет, ЕІС-код. Для 
заключения договора с ГК «Нафтогаз Украины» потребуется 
и документ на право собственности.

В Покровске под процессуальным руководством мест-
нои�  прокуратуры завершено досудебное расследо-
вание в отношении бывшеи�  чиновницы, которая, 

злоупотребив своим положением, незаконным способом при-
своила почти 700 тысяч гривень. Об этом пишет пресс-служба 
прокуратуры Донецкои�  области.

По результатам досудебного расследования удалось уста-
новить, что в период с июля 2015 года по апрель 2016-го 
женщина, занимавшая пост и.о. начальника ГУ Гоструда в До-
нецкои�  области, безосновательно вносила ложные сведения 
в ведомости о начислении заработнои�  платы работникам, 
которые фактически не находились на своих рабочих местах 
и, соответственно, не выполняли трудовые обязанности. 
Из-за противоправных деи� ствии�  44-летнеи�  фигурантки 
расследования, сотрудникам незаконно начислялась и вы-
плачивалась зарплата. 

Своими неправомерными деи� ствиями бывшая чиновница 
нанесла ущерб госбюджету в размере более 680 тысяч гри-
вень. В настоящее время обвинительныи�  акт направлен в суд, 
которыи�  примет окончательное решение по данному делу. 

В прокуратуре также отметили, что максимальное нака-
зание, которое грозит женщине за подобные деи� ствия, – до 
12 лет лишения свободы.

Офис «Нафтогаз Украины» 
открылся в Константиновке

Экс-чиновница присвоила 680 
тысяч гривень

В рамках программы 
Государственного 
фонда региональ-

ного развития (ГФРР) 
выделено порядка 200 
миллионов гривень на реа-
лизацию трех проектов, на-
правленных на улучшение 
ситуации с водоснабжением 
в регионе. Об этом расска-
зал директор департамента 
жилищно-коммунального 
хозяи� ства ДонОГА Сергеи�  
Гончаренко.

– Первый проект – это пол-
ное ответвление от второго 
Донецкого водопровода к 
Славянским резервуарам 
питьевой воды. Я думаю, 
что это позволит на 15-20% 
уменьшить количество пе-
ребоев во временном выра-
жении (часах) подачи воды 

на Славянск, – объяснил Сер-
гей Гончаренко.

Второй проект, или как 
его еще назвали, капи-
тальный ремонт второго 
Донецкого водопровода, по 
словам специалиста, помо-
жет уменьшить временные 
перебои подачи воды на 20-
25% на часть Краматорска, а 
также полностью – на Друж-
ковку и Константиновку. 

И третий проект – гидро-
изоляция русла канала Се-
верский Донец – Донбасс. 
Эти работы уменьшат энер-
гозатраты на просачивании 
воды на 7-8%.

Также обозначены и сро-
ки выполнения работ: по 
первому проекту – 2021 год, 
второй и третий проекты – 
2021-2022 гг. 

Чтобы отремонтиро-
вать плотину, необходи-
мо более 38 миллионов 
гривень. Кроме этой 
суммы надо также 300 
тыс. грн на корректиров-
ку сметной документа-
ции. Такая информация 
прозвучала во время 
брифинга председате-
ля Донецкой ВГА Павла 
Кириленко.

Напомним, более года 
назад мы писали, 
что водослив плоти-

ны на Клебан-Быке находит-
ся в аварии� ном состоянии. И 

если дамба будет разрушена, 
могут пострадать несколько 
городов севернои�  части До-
нецкои�  области.

На сегодня, по словам на-
чальника Северско-Донецко-
го бассейнового управления 
водных ресурсов Сергея Тро-
фанчука, ситуация находится 
под контролем. Но задача 
не исчезла, на её решение 
необходимы немалые сред-
ства. В частности, 300 тыс. 
грн – на на корректировку 
сметной документации и 38 
миллионов – собственно на 
капитальный ремонт.

– Подали запросы в бюд-

жеты разного уровня. Это и 
фонд развития водного хо-
зяйства, и программа про-
тиводействия подтоплению 
населённых пунктов и др., 
– рассказал Трофанчук.

По его данным, в этом 
году уже достигнута дого-
ворённость с координатором 
проектов ОБСЕ в содействии 
в корректировке проекта. 
Документ был создан ещё 
в 2013 году для областного 
управления водных ресурсов.

До конца 2021 года пла-
нируют подготовить акту-
альную проектную докумен-
тацию. А в следующем году 

надеются начать работы по 
капитальному ремонту. Пер-
вые тендерные торги могут 
провести в течение первого 
квартала.

Напомним, водохранили-
ще сдано в эксплуатацию в 
50-е годы. Капитально его 
элементы не ремонтирова-
ли с момента возведения. 
На сегодня оно заполнено 
на 100% – это необходимо, 
поскольку проходят рекре-
ационные мероприятия в 
ландшафтном парке. Сейчас 
из него санкционированно 
сбрасывают 0,7 м куб. \ сек 
воды.

Рейтинг по уровню 
средней заработной пла-
ты в апреле возглавили 
работники металлур-
гического комплекса, на 
втором месте – уголь-
ная промышленность. 
Замыкают тройку 
лидеров – работники 
сферы государственного 
управления.

Главное управление 
статистики в Донец-
кои�  области опубли-

ковало данные по заработ-
нои�  плате за апрель. Согласно 

информации, средняя выпла-
та по области за отчетныи�  
период составила 13 886 грн, 
что на 2,5% выше среднего 
показателя по Украине (13 
543 грн). Сообщается, что 
регион занял третье место 
в стране по уровню среднеи�  
зарплаты, уступив лишь сто-
лице и Киевскои�  области.

Наиболее высокооплачива-
емыми среди основных видов 
экономической деятельности 
Донецкой области были ра-
ботники металлургическо-
го комплекса (17 391 грн) и 
угольной промышленности 

(17 316 грн).
Средняя заработная пла-

та работников сферы госу-
дарственного управления 
в апреле составила 16 408 
грн, предприятий по произ-
водству, поставке и распре-
делению электроэнергии, 
газа, пара и кондициони-
рованного воздуха – 14 987 
грн, финансовой и страховой 
деятельности – 14 566 грн, 
предприятий по производ-
ству химических веществ и 
продукции – 14 239 грн, ма-
шиностроения – 14 184 грн.

От 10,4 до 13,1 тыс. грн 

составила средняя номи-
нальная зарплата работни-
ков торговли (13 144 грн), 
строительства (12 959 грн), 
транспорта (12 677 грн), пи-
щевой промышленности (12 
367 грн), здравоохранения и 
оказания социальной помо-
щи (11 750 грн), сельского 
хозяйства (10 377 грн), об-
разования (10 355 грн).

Меньше всех в апреле по-
лучили работники предпри-
ятий, занимающиеся водо-
снабжением, канализацией 
и отходами – 8 904 гривень.

Самый богатый че-
ловек региона только 
за прошлый, 2020-й, год 
заработал более 340 
000 000 гривень.

А всего в нашеи�  обла-
сти зафиксировано 
184 обладателя бо-

лее, чем миллиона гривень. 
Общая сумма их накопле-

нии�  почти 1 800 000 000 
гривень. Эта сумма больше 
бюджета Краматорскои�  ОТГ 
или денег, которые Украина 
выделила на диджитализа-
цию страны.

Миллионеры, в частности, 
зарегистрированы в следу-
ющих городах Донетчины:

- Дружковка — 2 милли-
онера;

- Славянск — 6 миллио-
неров;

- Бахмут — 7 миллионе-
ров;

- Константиновка — 14 
миллионеров.

Самый богатый человек 
области, с суммы которого 
началась новость, живёт в 
Краматорске.

Журналисты «Вільного 

радіо», которые направляли 
информационный запрос 
в Главное управление Го-
сударственной налоговой 
службы Донецкой области, 
отмечают, что это те милли-
онеры, которых фискалы 
смогли выявить по годо-
вым декларациям об иму-
щественном состоянии и 
полученных доходах.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВТОРОЙ ДОНЕЦКИЙ ВОДОПРОВОД
РЕМОНТЫ ОБЕЩАЮТ НАЧАТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАМБЫ В РАЙОНЕ РЛП КЛЕБАН-БЫК 
ИЩУТ ДЕНЬГИ

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ПРОФЕССИИ В РЕГИОНЕ

МИЛЛИОНЕРЫ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

С И Т У А Ц И Я

Ф И Н А Н С Ы
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А
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Защити себя и своих близких – 
сделай прививку!

Уже 2 года, как весь мир воюет с вирусом 
COVID-19. Мыть руки постоянно стало 
нормой, маски стали привычным аксессуаром, 
а родители привыкли видеть своих чад 
круглосуточно за компьютером. Онлайн-жизнь 
постепенно становится нормой. Но хотим ли 
мы все этого? Думаем, что нет. 

Именно поэтому борьба с короновирусом должна быть 
постояннои�  и вестись на абсолютно всех уровнях 
государства. Именно так и происходит в Ильинов-

скои�  громаде. 
Глава громады Владимир Маринич с полнои�  

ответственностью подходит к соблюдению всех мер 
предосторожности. Здесь с первого дня пандемии 
все жители были проинформированы о правилах 
посещении�  учреждении�  здравоохранения и 
образования, а также административных здании�  и 
почтовых отделении� . 

Молоде�жные центры и клубы переведены на 
дистанционныи�  режим работы. При наличии 
респираторных симптомов, больные обращаются 
к семеи� ному доктору по телефонам, а врач, в свою 
очередь, уже принимает решение о необходимости 
госпитализации, выбирает тактику лечения. 

Хронические больные, по возможности, получают 
консультации по телефону, «Доступные лекарства» 
выписывают дистанционно. У пациентов есть номера 
мобильных телефонов своего семеи� ного врача, в 
каждои�  амбулатории и ФАПе в наличии стационарныи�  
телефон. Каждыи�  житель может спокои� но, без нервов 
и очередеи�  получить консультацию своего доктора. 

Всего в 2021 году на территории Ильиновскои�  
громады зарегистрировано 184 случая COVID-19 (из 
них 7 – у детеи� ). За маи�  зарегистрирован 21 случаи�  
COVID-19.

Болезнь легче предупредить, чем лечить – гласит 
народная мудрость. Основным мероприятием по 
профилактике заболеваемости короновирусом 
является вакцинация. В данныи�  момент во всем 
мире завершили полныи�  курс вакцинации более 454 
миллионов человек.

Одними из первых в Ильиновскои�  громаде привились 
медработники, сотрудники МЧС и руководство громады. 
Использовали для вакцинации вакцины «Короновак», 
«АстраЗенека», «Ковишелд». 

Глава громады Владимир Маринич собственным 
примером показал, что побочные эффекты от прививки 
минимальны: «Дорогие друзья! Я сделал прививку Cov-
ishield, также известнои� , как «Оксфордская вакцина» 
против COVID-19. Повышение температуры тела до 
37,1 и слабая боль в месте укола – единственные 
побочные эффекты после прививки. Вероятность 
тяжелых последствии�  болезни или смерти от COVID-19 
многократно выше, чем риск появления некоторых 
побочных эффектов, связанных с прививкои� . Я искренне 
считаю, что вакцинация – это наш единственныи�  способ 
вернуться к нормальнои�  жизни! Обращаи� тесь к своим 
семеи� ным докторам! Болезнь лучше предупредить, 
чем перенести в тяже�лои�  форме». 

Записаться на вакцинацию жители Ильиновскои�  
громады могут онлаи� н с помощью программы «Дія» и 
по телефонам Центра, амбулатории� , ФАПов, семеи� ных 
врачеи� .

Анна КОМЕЛЬКОВА

В КОНСТАНТИНОВКЕ ПОЯВЯТСЯ «ЗОЛОТЫЕ ЛИФТЫ»?

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ СМЫЛО ДОЖДЕМ?!

КДЮСШ ПОЛУЧИЛА СВОЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Пятнадцать лет не 
работал лифт в 
первом подъезде 

константиновскои�  де-
вятиэтажки по Громова, 
31. В 2019 году жители 
верхних этажеи�  получили 
новенькии�  сверкающии�  
лифт. Помощь оказал один 
из благотворительных 
фондов. 

Монтажом и запуском 
подъемника занималась 
организация, имеющая 
опыт подобнои�  работы в 
разных городах Донецкои�  
области. Она же его и об-
служивала. Это же пред-
приятие, «Донкомплект», 
за последние пару лет вос-
становило все 60 нерабо-
тавших лифтов Констан-
тиновки.

Но в конце марта этого 

года к жителям первого 
подъезда по Громова, 31 
пришла беда. Не установ-
ленными до сих пор ван-
далами были повреждены 
несколько кнопок и про-
водка новенького лифта. 
Ну, делов-то, заказать че-
рез интернет пару плат и 
кнопки, пару часов работы 
– и люди снова с лифтом.

Но команда Олега Аза-
рова, как мы знаем, не 
ищет ле�гких путеи� ! С мар-
та специалисты управле-
ния коммунального хо-
зяи� ства заказывали и 
оплачивали проектную 
документацию (по заме-
не нескольких кнопок) 
уже на КАПИТАЛЬНЫИ�  
ремонт лифта. Не извест-
но, кто делал ПКД, экспер-
тизы, сколько за это уже 

заплатили из бюджета, но 
в результате стоимость 
работ по замене несколь-
ких кнопок у азаровцев со-
ставит ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
гривень (https://prozorro.
gov.ua/tender/UA-2021-06-
02-011524-b).

 А, учитывая, что после 
КАПРЕМОНТА, по регла-
менту, предусматривают-
ся еще�  и пуско-наладоч-
ные работы – вот тебе еще�  
двадцаточка!

И совершенно не уди-
вительно, что договор на 
эти 20 000 заключили не 
с предприятием, которое 
ремонтировало, запуска-
ло и обслуживает лиф-
ты Константиновки, а с 
фирмои� , которая просла-
вилась тем, что брала по 
500 000 за ремонт лифта 

в Дружковке (которые по-
том снова ломались). Про 
«золотые лифты Друж-
ковки» до сих пор ходят 
легенды. Теперь с этои�  
«моднои� » фирмои�  захо-
тели работать и констан-
тиновские власти.

Кстати, специалисты 
УКХ, подписывая договор 
на двадцатитысячную за-
мену тре�х кнопок, очевид-
но, так волновались, что 
даже не поставили дату 
этого самого договора. 
Без которои�  официаль-
ные документы не явля-
ются деи� ствительными. 
Ну что, жде�м «золотые 
лифты Азарова»?

Пётр ЧУМАКОВ, 
журналист-

расследователь

Назван победитель 
конкурса на долж-
ность директора 
«Комплексной дет-
ско-юношеской спор-
тивной школы» в 
Константиновской 
громаде.

По результатам кон-
курсного отбора, 
которыи�  проходил 

в несколько этапов, члены 
комиссии определили ру-
ководителя коммунального 
учреждения «Комплексная 
детско-юношеская спортив-
ная школа».

Напомним, на долж-
ность директора изна-

чально подавали заявки 
шесть претендентов, но 
по разным причинам двое 
из них сошли с дистанции. 
В конкурсе приняли уча-
стие четыре кандидата – 
Денис Вепренцов, Павел 
Годлевскии� , Олег Голубов 
и Игорь Жарков. Каждыи�  
из них, наряду с выпол-

нением других задании� , 
прошел собеседование и 
представил свою презен-
тацию перспективного пя-
тилетнего плана развития 
спортивного учреждения.

Общее количество бал-
лов, которые набрали 
кандидаты по результа-
там конкурса, выглядит 

следующим образом:
- Денис Вепренцов – 108 

б.;
- Игорь Жарков – 106,5 

б.;
- Олег Голубов – 93,5 б.;
- Павел Годлевскии�  – 

80,5 б.
На основании итоговых 

баллов, победителем кон-
курса на должность ди-
ректора «Комплексная 
детско-юношеская спор-
тивная школа» был при-
знан Денис Вепренцов. 

В одном из следующих 
выпусков мы ближе по-
знакомим наших читате-
леи�  с новым директором 
и его программои�  работы. 

Не прошло и месяца, 
как от результатов 
работы коммунальных 
структур, на которые 
было выделено финан-
сирование из мест-
ного бюджета, оста-
лись лишь невнятные 
следы. Речь идет о 
побелке бордюр по 
центральным улицам 
города и нанесении не-
долговечной дорожной 
разметки.

В конце апреля – на-
чале мая эти работы 
активно вели сотруд-

ники КП «Коммунсервис». Из 
городского бюджета только 
на побелку бордюр по про-
спекту Ломоносова было 
выделено около 50 000 грн.

Результаты продержа-
лись недолго: после каж-
дого дождя на бордюрах 
все меньше остается на-
меков на то, что к ним во-
обще прикасалась рука че-
ловека, хотя в некоторых 

местах побелка смылась 
еще не до конца.

Недолговечным оказа-
лось и восстановление 
разметки пешеходных 
переходов. Напомним, 
что на выполнение этих 
работ было заключено 
несколько договоров с 
ООО «Красноармеи� ское 
строительно-монтажное 
эксплуатационное управ-

ление» на общую сумму 
около 200 тыс. грн. Спустя 
месяц после обновления 
«зебр» видно, что в неко-
торых местах краска уже 
начала стираться.

В управлении комму-
нального хозяи� ство объ-
яснили, что весь объем 
запланированных работ 
пока не выполнен.

– Один из договоров ка-

сался нанесения размет-
ки пешеходных переходов 
на сумму порядка 50 тыс. 
грн. Однако на сегодня 
подрядчики восстанови-
ли разметку всего на двух 
«зебрах» на проспекте Ло-
моносова, а в перечень 
были включены и другие 
улицы. Акт выполненных 
работ не подписан, поэ-
тому услуги подряднои�  
организации мы еще не 
оплачивали, – рассказал 
Дмитрии�  Заварзин.

Также начальник УКХ 
отметил, что в договоре 
предусмотрен срок гаран-
тии� нои�  эксплуатации до-
рожнои�  разметки. Поэто-
му, если при нанесении 
пешеходных переходов 
специалисты обнаружат 
брак, то обяжут подрядчи-
ков исправить недочеты.

– В любом случае, пре-
жде чем оплатить работы, 
мы проверим их качество 
выполнения, – заверил 
Дмитрии�  Геннадьевич. 
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ПЕРВОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ УКРАИНЫ

ТАЛАНТЛИВЫМ ДЕТЯМ ВЫПЛАТЯТ СТИПЕНДИИ

МАШИНЫ УХОДЯТ ПОД ВОДУ И ПОД ЗЕМЛЮ

РАДА ПРОВАЛИЛА ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРОТИВ ГЕРОИЗАЦИИ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И НАЦИЗМА

Воспитанница Кон-
с т а н т и н о в с к о и�  
КДЮСШ Мария Стре-

лец взошла на пьедестал по-
чета в финале соревновании�  
по легкои�  атлетике, которые 
принимал Ивано-Франковск 
03-05 июня 2021 года.

Юная спортсменка уча-
ствовала в соревнованиях 
по толканию ядра и мета-
нию диска среди юношей 
и девушек 2006-2007 года 
рождения.

Отметим, что уже в пер-

вый день чемпионата Ма-
рия Стрелец вырвалась впе-
ред от других участников, 
толкнув ядро на 13 м 13 
см. А это примерно на метр 
дальше, чем смогли ее со-
перники.

В финале же Марии уда-
лось побить и личный 
рекорд. Она со второй по-
пытки толкнула ядро на 
дистанцию в 13 метров 88 
сантиметров, что позволи-
ло ей безоговорочно полу-
чить чемпионский титул.

Из бюджета Донец-
кои�  области выде-
лили порядка 400 

тыс. гривень на выплату 
творческих стипендии�  та-
лантливым детям. Впер-
вые премировать будут 
воспитанников художе-
ственных школ и учреж-
дении�  культуры.

Сообщается, что на про-
тяжении года 14 юных 
талантов будут получать 
ежемесячные стипендии. 
Сумма выплат для семи 
участников и победителей 
всеукраинских конкурсов 

составит 2 189 грн в месяц. 
Еще семь победителей и 
участников международ-
ных конкурсов будут по-
лучать ежемесячно по 3 
284 грн.

В перечень стипендиатов 
вошли:

- Мария Васильева, уче-
ница Краматорской худо-
жественной школы №2;

- Юлия Натальченко, вос-
питанница городского ДК 
«Зеленоклинский»;

- Елизавета Ратушнико-
ва, ученица Добропольско-
го музыкальной школы 

№1;
- Дарья Реброва, учени-

ца Краматорской художе-
ственной школы №1;

- Иван Гомольский, уче-
ник Часовоярской художе-
ственной школы;

- Святослав Горбунов, 
ученик Угледарской шко-
лы искусств;

- Дмитрий Жарков, уче-
ник Мариупольской музы-
кальной школы №4;

- Александр Жарков, 
ученик Мариупольской 
музыкальной школы №4;

- Ольга Нагорная, уче-

ница Угледарской школы 
искусств;

- Артем Потоцкий, уче-
ник Угледарской школы 
искусств;

- Диана Стогнушенко, 
ученица Константиновской 
школы искусств;

- Ксения Терновая, учени-
ца Лиманской музыкаль-
ной школы;

- Анастасия Романенко, 
воспитанница Краматор-
ской школы искусств №3;

- Лиана Царева, учени-
ца Краматорской школы 
искусств №3.

В Ко н с т а н т и н о в ке 
последствия дожд-
ливои�  погоды стали 

настоящим испытанием как 
для пешеходов, так и для ав-
томобилистов. В социальные 
сети люди сбрасывают фото 
и видео затопленных участ-
ков дорог и тротуаров. 

Так, на участке доро-
ги по улице О. Тихого, в 
районе бывшей конторы 
стекольного завода, поя-
вилось настоящее озеро. 
Подобная ситуация уже 
происходила в прошлом 
году, когда были сильные 
ливни. Тогда водители с 

большим трудом проезжа-
ли по дороге. В этом году 
ситуация повторилась.

Другая проблема для 
автомобилистов – невоз-
можность своевременно 
заметить ямы и другие 

опасности из-за поднявше-
гося уровня воды. Как на-
пример, по ул. Громова. До-
вольно глубокая выбоина 
появилась здесь несколько 
месяцев назад, а из-за воды 
ее практически не видно. 

Водители, которые знают 
об этой ловушке, объезжа-
ют ее по встречной полосе. 
Те же, кто не часто здесь 
ездят, – просто попадают 
в яму.

В соцсетях также были 
опубликованы фото, где во 
дворе многоэтажек «Славу-
та» провалилась в яму. Ав-
тор поста – группа дороги 
Константиновки – пишет, 
что это «последствия рабо-
ты коммунальных служб, 
которые после выполне-
ния ремонтов оставляют 
за собой разруху».

Верховная Рада рас-
смотрела законо-
проект о запрете 

героизации военных пре-
ступников и нацизма. Его 
поддержали лишь 155 на-
родных депутатов. Этого 
количества голосов не до-
статочно для введения за-
кона. Как сообщает «ДНЛ+», 
депутат от 49 округа Вале-
рии�  Гнатенко воздержался 
от голосования.

По мнению автора доку-

мента Максима Бужанского, 
пропаганда Национал-со-
циалистической рабочей 
партии Германии (НСДАП), 
организаций СС (включая 
подразделения Ваффен-СС), 
Гестапо, СД и СА, которые 
были признаны преступ-
ными Нюрнбергским три-
буналом, отрицание факта 
преследования и массового 
уничтожения евреев и ро-
мов во время Второй миро-
вой войны (Холокоста) во 

многих странах Европы и 
мира считается уголовным 
преступлением. 

Депутат предлагал внести 
ряд уточняющих изменений 
в Законы Украины, чтобы 
не допустить реабилита-
ции имиджа организаций, 
признанных преступными 
Нюрнбергским трибуналом, 
и лиц, которые во всем мире 
считаются военными пре-
ступниками.

Народный депутат от 49 

округа Валерий Гнатенко 
на голосовании присут-
ствовал, но не голосовал 
за данный законопроект. 
Ранее он заявлял, что не 
поддерживает пропаганду 
нацизма и призывал с ней 
бороться. Также, напомним, 
Гнатенко каждый год нака-
нуне Дня Победы посещает 
ветеранов Второй мировой 
войны и поздравляет их. 
Однако голосование решил 
проигнорировать.

С П О Р ТН О В О В В Е Д Е Н И Е 

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

И Н И Ц И А Т И В А 

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т О В 

Переходная модель будет работать до конца лета
В Украине заработают е-больничные. До 1сен-

тября будет длится переходныи�  период. Об этом 
сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на 
своеи�  странице в феи� сбуке. Внедрение электронного 
больничного в Украине окончательно произои� дет с 
начала осени. 

С 1 сентября медицинские заключения о временнои�  
нетрудоспособности будут формироваться по-другому. 
Украинцам не нужно будет ездить в больницу за «боль-
ничным листом», а потом везти его на работу.

Но пока, во время летних месяцев, медицинские учреж-
дения будут и формировать медицинские заключения о 
временнои�  нетрудоспособности, и выдавать бумажные 
листки нетрудоспособности.

Решение о виде документа, которыи�  выдается пациенту 
для подтверждения его факта временнои�  нетрудоспо-
собности, будет принимать врач в соответствии с тре-
бованиями МЗ. Сразу во всех медицинских учреждениях 
нововведение не заработает. Как заявил Ляшко, для этого 
нужно время, обучение и разъяснение для медицинских 
работников.

Не дождавшись ответа от народного депутата 
Гнатенко, наша читательница обратилась с пись-
мом в редакцию. Она написала, что является 

пенсионером, но водители маршруток отказываются 
возить ее�  бесплатно. Дае�м разъяснения по этому поводу.

К вопросу бесплатного проезда льготнои�  категории 
граждан журналистам приходится возвращаться доволь-
но часто. То из-за карантина вводятся ограничения, то 
конфликты между водителями и пассажирами возникают.

И, возможно, деи� ствительно назрела необходимость 
пересмотреть предоставление этои�  льготы на уровне 
парламента. Ведь уже озвучивали не единожды вариант с 
монетизациеи� . Но пока дальше намерении�  дело не пошло.

В этот раз наша читательница обратилась с письмом 
в редакцию, чтобы разобрать конкретно ее�  ситуацию. С 
аналогичнои�  просьбои�  она уже обращалась к народному 
депутату Украины Валерию Гнатенко, но, по ее�  словам, 
представитель народа в парламенте обращение проиг-
норировал.

Приводим текст письма дословно:
«В конце февраля 2020 года я обратилась к народному 

депутату Гнатенко с просьбой дать ответ, имеет ли 
право пенсионер с пенсией по выслуге лет пользоваться 
льготой бесплатного проезда?

Мне 69 лет, пенсия у меня после последней надбавки 2 
000 гривен. Меня водители выкидывают из автобуса или 
заставляют оплачивать проезд.

Ответ я уже жду полтора года и по всей видимости 
не дождусь. Я хотела бы знать, чьи интересы защищает 
Гнатенко и имеет ли он право быть представителем 
от народа?

И в конце концов ответит ли он на мой вопрос, имею 
ли я право на бесплатный проезд?

P.S. Я знаю, что имею право на бесплатный проезд, но 
официального документа на руках у меня нет, чтобы я 
могла обратиться в суд на произвол перевозчиков».

Насче�т ответа от народного избранника ничего про-
комментировать не можем, но можем дать ответ по 
существу основного вопроса.

Постановлениями Кабинета Министров Украины от 
17.05.1993г. №354 «О бесплатном проезде пенсионеров 
в транспорте общего пользования» и от 16.08.1994г. 
№555 «О распространении деи� ствия постановления 
Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993г. №354» 
предусмотрено право пенсионеров по возрасту и инва-
лидов на бесплатныи�  проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме метрополитена 
и такси) и пригородных маршрутах.

При этом не стоит забывать, что такои�  пенсионер 
обязан предъявлять соответствующее удостоверение.

В случае разногласии�  с водителем автобуса, которыи�  
считает, что не должен везти бесплатно пенсионера, 
можно обратиться в городское коммунальное управление 
по телефону в Константиновке: (06272)4-05-84. Только 
обязательно следует записать номер автобуса и время, 
когда произошел инцидент. 

Электронные больничные

«Меня выгоняют из маршруток»
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Счастье родное

Тысяча звуков

Михайло 
МИЛИЙ

Доземно вклоняюсь в синівській пошані
Усім ветеранам — померлим й живим,
Кого вшанували і тим, хто незнані.
Це ви зруйнували фашистський режим!

Це ви для нащадків здобули цей мир,
А потім країну з руїн підіймали
І довго носили єдиний мундир,
Бо іншого одягу зовсім не мали.

Раділи із того, що світ оживає,
Що діти ростуть і не знають війни,
Країна світанок новий зустрічає
Без крові людської. Парадом весни.

Доземно вклоняюсь в синівській пошані
Усім ветеранам — померлим й живим.
Для мене усі ви герої незламні.
Лишайтесь такими своїм і чужим.

Шановним ветеранам

Весенний дождь

Соловей и Ворона 

Весенний дождь! Его мы ждали.
Он нужен в мае - позарез!
За горизонт уходят дали,
И падает вода с небес.
Она для флоры - словно воздух
Для птиц, животных и людей.
Притихли птицы в новых гнёздах
Среди разросшихся ветвей.
Зверьки по норам разбежались,

Соловей пел песни,
Трелью заливался.
Голосок небесный
С музыкой сливался.
Пел не ради славы,
И не ради денег.
Птицей был он славной
С самого рожденья.
С юных лет работал
Над своим искусством.
И с большой охотой
Пел с душой и чувством.
Пенье не любила
Тётушка Ворона.
Глаз её слепила 
Соловья корона,
Спать ей не давала,
И терзала душу.
Ложью засоряла 
Всем Ворона уши.
Соловья чернила,
Грязью поливала.
Ястребу твердила,

Что таких навалом!
Мол, поёт он плохо,
Зритель недоволен.
Аферист, пройдоха
Должен быть уволен!
Каркала злодейка,
Горло своё драла.
Ей цена - копейка,
Но она не знала.
Ястреб лгунью слушал,
Даже верил часто.
Та лапшу на уши
Вешала начальству.
Называла чёрным
То, что было белым.
И таким позорным 
Занималась делом.
Опыт с «малолетки»
Был у шельмы этой.
Ведь плутовка в клетке  
Побывала где-то.
Круглая, как мячик,
Мерзкая, как жаба,

Не могла иначе
Жить на свете баба…
Правда победила,
Восторжествовала!
Зря Ворона жилы,
Да и горло рвала.
Ястреб не в восторге
Был от ушлой птицы.
Выгнал он без торга
Эту дьяволицу! 
           Мораль:
Зависть - грех, бессилье,
То удел лишь слабых!
Будь по жизни сильным, 
Не базарной бабой.
Карканье не любят,
Ценится лишь пенье.
Разберутся люди,
В этом нет сомненья!
         Ремарка:
Есть автор и соавтор,
Есть пение и сопение
(такое моё мнение).

А люди спрятались в дома.
Лишь единицы задержались,
Свела природа их с ума! 
Симфонии дождя витают,
Их щедро дарят небеса.
Живой водой они питают
Равнины, горы и леса.
Всё гармонично на планете,
И зеленеет мир вокруг!
Играет, словно на кларнете,
Весенний дождь, лаская слух.
Люблю я слушать звон капели,
И за стихией наблюдать.
Все лужи - будто закипели,
Сошла на землю благодать! 
Прохладный воздух влагой веет,
Лишь водяная пыль летит.
Политы грядки и аллеи,
И сад листвою шелестит.
Разгонит тучи тёплый ветер,
И солнце в свой зенит войдёт.
Циклично всё на белом свете,
Круговорот воды идёт.
Весенний дождь - всему начало,
В том вальсе всё начнёт кружить.
Земля на новый круг помчала,
И хочется на свете жить!

Елена
МУКОСЕЕВА

Людмила
ДОНЧЕНКО

Как важно помнить
Когда проблемы обожгут,
Никем не понят и простужен,
Припоминаешь: где-то ждут,
За сотни вёрст кому-то нужен.
Когда душа с судьбой не в такт,
Оценишь близких ожиданья,
Ведь проживают стойко так,
Как за свои - твои страданья!
Вчерашним чувствам невдомёк,
Что ожиданием окутан,
Что в пустоте не одинок,
Что узел горечи распутан.
Не раз молитвами спасут.
Пока живут - не безоружен!
Как важно помнить: где-то ждут,
И ты - любой кому-то нужен.

Черёмуха, укрой...

Черёмуха, укрой в тени ветвей.
Твой аромат волнует и дурманит!
Укажет путь невиданных затей,
Больную мою душу позабавит.
Осыпь салютом крошечных цветов,
И стану я невестой в платье белом.
Наряд непревзойдённый из снегов,
Который нам зима дарует летом!
Черёмуха, прикрой ветвями дверь.
Мне б отдохнуть от горестных скитаний.
Я - гость недолговременный, поверь!
Твой аромат - пристанище мечтаний.

Перышко Ангела в руки спустилось.
Лебеди мимо плывут не спеша.
Может, мне счастье сегодня приснилось?
Птицы кивают - ликует душа!
Шум планетарный меня убаюкал,
Волны дрожат мелкой россыпью брызг,
Прочь убежала дневная разлука,
И наступает волнующий миг.
Сладкая дрема окутала пленно,
Взглядом встречая медузу луны,
Что обжигала не раз так презренно
Сладость покоя ночной тишины.
Веки прикрыты, душа засыпает,
Я погружаюсь в обитель любви.
С легкостью дум и желанного Рая,
Счастье родное, меня ты прими!

Тысяча звуков в одной голове,
Звон ожидания силы Предтечи,
Тысяча всплесков, живущих во мне,
Как возрождение радостной встречи.
Многоголосие шумных красот -
В лае собаки и смехе ребенка,
В шелесте листьев парящих высот,
Щебете птичьем - пронзительно-звонком!
В нежном шуршании тонких стеблей
Трав молодых у подножия древа.
В крике рождённых природою дней,
Вышедших из материнского чрева.
Тысяча звуков в одной голове,
Ноты, живущие в мире вселенной.
От простоты ноты "до" во главе
До совершенства любви, что нетленна.

Владимир
КОТЕЛОВ
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ЯНИС ВОРИС – ИГРОК ХК «ДОНБАСС» 12-13 ИЮНЯ В МАРИУПОЛЕ СОСТОИТСЯ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН «КУБОК АЗОВСКОГО МОРЯ»Состав основной команды дончан 

пополнил латвийский голкипер, луч-
ший вратарь МЧМ-2020 (D1A), экс-
игрок «Динамо» Рига.

Хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» заклю-
чил соглашение с 21-летним лат-
вии� ским вратарем Янисом Вори-

сом.
Ворис - воспитанник хоккейной школы 

«Рига», за которую выступал до 2017 года. 
В сезоне 2018/19 играл за североамерикан-
ские молодёжные команды «Джеймстаун 
Ребелз», «Нортерн Циклонз» и «Спрингфилд 
Джуниор Блюз».

В 2019 году вернулся в систему рижского 
клуба «Динамо». 21 декабря 2019 года 
19-летний Ворис дебютировал в Конти-
нентальной хоккейной лиге - латвийский 
страж ворот рижского «Динамо» сыграл 
48 минут против «Йокерита» и отразил 

17 из 19 бросков. Спустя две недели, 4 
января 2020 года, в игре с «Барысом» одер-
жал первую победу в КХЛ, не пропустив 
при этом ни одной шайбы. Всего в сезоне 
2019/20 он сыграл в 7 матчах КХЛ (89,3% 
отраженных бросков).

Сезон 2020/21 начинал в команде «Рё-
довре Майти Буллз» из главной лиги Дании, 
в декабре 2020 года вернулся в «Динамо» 
(Рига). Выступая в Континентальной хок-
кейной лиге, провел 11 матчей.

Имеет опыт выступлений за юниорскую 
и молодёжную сборные Латвии. В 2018 
году был признан лучшим вратарем юни-
орского чемпионата мира в Дивизионе 1A, 
завершившегося победой сборной Латвии. 
А в 2020 году стал лучшим вратарем моло-
дежного чемпионата мира (Дивизион 1А).

Контракт с клубом рассчитан на один год.
Хоккейный клуб «Донбасс» рад привет-

ствовать в своем составе Яниса Вориса!

Участие в соревновании примут 
4 команды.

12-13 июня в Мариуполе на ледовой 
арене Mariupol Ice Centre пройдёт первый 
в истории Украинской хоккейной ассоци-
ации турнир по хоккею среди женщин 
«Кубок Азовского моря».

Участие в кубке примут 4 команды: 
«Автомобилист» (Киев), «Днепровские 
Белки» (Днепр), ЖХК «Мариуполь» и 
«Пантеры» (Харьков).

В рамках турнира каждая из команд сы-
грает по 4 матча – групповой этап, а затем 
состоятся матчи за бронзовые медали и 
первое место. Трансляции встреч будут 
организованы на интернет-платформах 

УХЛ, XSPORT и Мариупольское ТВ.
Матчи будут сыграны в 3 периода по 

15 минут чистого игрового времени, в 
случае если основное время завершится 
вничью – команды выявят победителя в 
серии послематчевых бросков. Полное 
расписание матчей будет опубликовано 
позже.

Команда-победитель «Кубка Азовского 
моря» будет награждена специальным 
кубком, также призёры получат памят-
ные медали и подарки от Фонда Бориса 
Колесникова.

Напомним, что в рамках чемпионата 
Украины по хоккею среди женщин в се-
зоне 2020/21 команды провели лишь 
по 2 игры.

Президент 
ХК «Донбасс» - про 
создание Украинской 
хоккейной ассоциации

28 мая в Киеве состоя-
лось историческое собы-
тие – первый конгресс 
Украинской хоккейной 
ассоциации. Целью тако-
го объединения является 
создание современной ор-
ганизации с европейской 
структурой управления, 
с прозрачным выборным 
процессом руководящего 
состава, а также возможно-
стью всем заинтересован-
ным принимать активное 
участие в управлении и 
развитии организации.

Президент ХК «Донбасс» 
Борис Колесников расска-
зал о причинах создания 
открытой хоккейной ор-
ганизации, а также поде-
лился своими взглядами 
на будущую деятельность 
ассоциации.

— Я впервые увидел 
украинское хоккейное со-
общество вместе. Всегда 
любое дело начинается с 
аудита проблем, и сейчас 
мы понимаем, что в Украи-
не нет ничего для юношей 
от 15 до 19 лет. А это самый 
главный возраст, ведь если 
его нет, то большинство 
украинских молодых хокке-
истов, у родителей которых 
была возможность, уезжа-
ют из нашей страны. И вме-
сто решения проблемы Фе-
дерация решила провести 
национальный чемпионат 
из сборных областей. Даже 
Советский Союз со всем его 
«совковым», как говорится, 
менталитетом, до такого не 
додумался.

Поэтому это вызов вре-
мени - собрать весь хоккей-
ный мир и действительно 
предложить соревнования, 
которые полностью охва-
тят все возраста. В том чис-
ле и женский чемпионат, 

потому что нам нужна сбор-
ная женская. Но для того, 
чтобы она была и играла 
в хоккейной элите, нужно 
взять девчонок 5-6 лет и 
10-12 лет их воспитывать. 
И только потом мы полу-
чим сборную.

А здесь, в большом хок-
кее, нам явно не хватает 
молодежной хоккейной 
лиги. Поэтому все клубы 
и областные ассоциации 
собрались, чтобы прило-
жить свои усилия для это-
го. Ни в коем случае это не 
альтернатива Федерации, 
так как нельзя составить 
альтернативу пустой ко-
робке, которая называется 
Федерацией хоккея. ФХУ 
может тоже, как юридиче-
ское лицо, влиться в насто-
ящую хоккейную семью, а 
не имитировать видимость 
работы.

А происходит то, что в 
юношеском хоккее в четы-
ре дня был сыгран чемпи-
онат. Чемпионат женский 
был сыгран в три дня. И 
нам предлагают полулю-
бительский чемпионат 
взрослый. Поэтому это и 
есть основной причиной, 
почему мы собрались.

— То есть планирует-
ся полноценный сезон в 
молодежной хоккейной 
лиге?

— Безусловно. Вот игра-
ла же полноценный сезон 
«Молодая Гвардия» - мы 
собирали лучших молодых 
хоккеистов со всех клубов, 
причем тогда еще полу-
профессиональных. И мы 
прошли в плей-офф МХЛ, 
кстати. Александр Годы-
нюк был тренером тогда. 
Мы бились, как могли, 
но все же попали в плей- 
офф. Хотя лига была очень 
сильной - там и австрийцы 
были, и латыши. А у них 
у всех очень приличный 
хоккей.

Так что планируется пол-

ноценный чемпионат для 
юношей и полноценный 
чемпионат для девушек в 
дополнение тому, что есть.

— Войдет ли чемпио-
нат УХЛ в сферу работы 
Украинской хоккейной ас-
социации?

— УХЛ играет свой чем-
пионат. У них есть договор 
с Федерацией хоккея Укра-
ины. Но этот договор со 
стороны ФХУ не то, чтобы 
нарушается, они просто 
хотят его разорвать, при-
везти любительские клу-
бы и имитировать работу. 
ФХУ сегодня имитирует 
молодежные и женские 
соревнования, сыграв по 
6 матчей. А теперь хотят 
имитировать еще и муж-
ские. Вот такое же боло-
то они хотят сделать и в 
профессиональном хоккее, 
только чтобы остаться на 
своих местах.

В ФХУ рассказывают, что 
они патриоты, они за сбор-
ную, а клубы якобы нет. 
Для любого клуба честь, 
когда его игрок вызыва-
ется в сборную. Только они 
берут тренера в марте, у 
которого две работы - в 
чемпионате Румынии и 
сборной Украины. И чтобы 
он получал зарплату, соби-
рают в мае сборы сборных. 
Я вообще такое впервые в 
жизни вижу.

В апреле в чемпионате 
прошло минимум 13 мат-
чей высочайшего уровня 
- две полуфинальные се-
рии и финал. Шахрайчук 
не остался посмотреть 
ни один из этих матчей. 
За сборы поломались два 
молодых хоккеиста. И в 
Федерации говорят, что 
клубы не отпустили игро-
ков в сборную. Так с таким 
подходом сами игроки в 
сборную ехать не захотят. 
Дай Бог, наши хоккеисты 
будут играть в НХЛ и они 
не поедут на чемпионат 

мира. Так что, их после 
этого дисквалифицируют? 
Надо научиться уважать 
себя и людей, которые 
вкладывают в украинский 
хоккей душу и сердце. Да 
и любого профессиональ-
ного спорта без денег бы 
не было.

Поэтому я повторюсь, 
это ни в коем случае не 
какой-то там раскол. Там 
нечему противостоять, 
потому что там пустая 
консервная банка. Феде-
рации хоккея надо идти 
в Министерство спорта и 
просить лицензию на на-
стольный хоккей, потому 
что они играют в хоккей на 
столе и под столом.

К сожалению, они не 
умеют проводить сорев-
нования. Они никогда их 
и не проводили. Я всю 
жизнь провел в органи-
зации большого спорта в 
«Шахтере» и в «Донбассе», 
но такого невежества не 
встречал никогда.

— Все те соревнования, 
которые планирует про-
водить УХА, - это такой 
объем работы, что Фе-
дерация уже и не будет 
нужна?

— Для Федерации в ас-
социацию двери открыты. 
Пусть вступает и покажет, 

чем она может быть полез-
на. Там не с кем ссориться и 
не с кем раскалывать. У нас 
Федерация пытается копи-
ровать футбол, но футбол - 
это глобальная Федерация, 
которая через систему FIFA 
и UEFA получает десятки 
миллионов евро для клу-
бов. Федерация хоккея за 
последние 7 лет не смогла 
обеспечить даже место в 
Лиге Чемпионов. То, что 
сейчас украинский клуб 
сыграет в ХЧЛ - это далеко 
не заслуга Федерации. Кон-
тинентальный Кубок, он 
ничего клубу не дает - его 
еще надо выиграть.

Все сборные, в том числе 
и самые сильные, стремят-
ся дружить с хоккеистами 
и с клубами. А в приказном 
порядке всех звать - такого 
не должно быть. Похоро-
нить они могут, но в любом 
случае, чемпионат Украи-
ны будет сыгран на самом 
высоком уровне.

Я хотел бы добавить, что 
Украинская ассоциация 
хоккея - это еще и мето-
дология. Что нужно для 
развития хоккея? Инфра-
структура, методика подго-
товки и персонал. Тут есть 
организаторы топ-уровня 
- и для молодежной хоккей-
ной лиги, и для женского 

чемпионата. То есть УХА - 
еще и методологический 
центр.

Отметим, что Украин-
ская хоккейная ассоциация 
объявила о начале приёма 
заявок от юношеских хок-
кейных клубов на участие 
в Молодёжной хоккейной 
лиге на сезон 2021/22. Чем-
пионат состоится между 
коллективами игроков 
2003-2006 годов рожде-
ния. Заявку для участия 
(гарантийное письмо) 
необходимо отправить на 
электронный адрес uha.
ukraine@gmail.com с ука-
занием контактных лиц 
клуба в срок до 11 июля 
2021 года. Молодёжная 
хоккейная лига окажет 
значительную поддерж-
ку командам-участникам 
лиги: частично покроет 
расходы на экипировку 
(покупка клюшек), обе-
спечит трансляцию всех 
матчей не менее чем с двух 
камер, покроет затраты 
на судейство матчей, а 
также транспортные рас-
ходы. Генеральным дирек-
тором Лиги стал экс-игрок 
сборной Украины, главный 
тренер «Белого Барса» 
Константин Буценко, из-
вестный своей работой с 
молодёжью.

НОВОСТИ
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1. Планована діяльність
Ціль планованої діяльності - розміщення комплексу «Мокре збагачення каоліну 

родовища Біла Балка Південна ділянка на території  кар’єру ТОВ «ДОНКАОЛІН» у 
Волноваському районі  Донецької області» з метою перероблення корисних копалин, 
у тому числі збагачення.

Оскільки ТОВ «ДОНКАОЛІН» є діючим підприємством, зміни в технології 
видобування корисних копалин не відбуватимуться. Планована діяльність передбачає 
розміщення комплексу збагачення каоліну мокрим способом з паралельними 
технологічними ланцюгами обладнання з сумарною виробничою потужністю 30 
тис.т/рік,  на площі 1.00 га в межах діючого землевідводу, відповідно до договору 
оренди землі від 16.11.2010 року № 402, кадастровий номер земельної ділянки  
1421510100:04:000:0557

Провадження планованої діяльності буде здійснюватися в рамках діючого 
кар’єру в межах ліцензійної площі, визначеної спеціальним дозволом на користування 
надрами № 3009 від 29.05.2003 року, виданим Державною службою геології та надр 
України.

Процес збагачення каоліну представлений таким чином. На території комплексу 
розміщено склад вхідної сировини подача каоліну в бункер-накопичувач ємністю 8 
м3 з конвеєром, далі з бункера хитним живильником маса рівномірно подається на 
стрічковий конвеєр, дозуючий каолінову масу в обертову скрубер-бутару СБ-1200, 
куди одночасно нагнітається вода. У скрубері здійснюється дезінтеграція каоліну, 
а в бутарі - остаточне розділення глинистої складової і піщаної фракції. відмитий 
надрешітний піщаний продукт подається на стрічковий конвеєр, що спрямовує 
відмитий пісок на проміжний склад. Поділений за фракціями пісок зсипається в 
окремі конуси на проміжному складі піску. Після накопичення і дренування води, 
пісок транспортують на основний склад для відвантаження споживачам.

Суміш нагнітається в блок гідроциклонів XC II F-150 або ГЦП-150., далі суміш 
нагнітається в блок гідроциклонів XC II F-75 або ГЦП-75. Піски з гідроциклону 
подаються на грохот DZS-1530 або ГВЧ-41 (0.2х10мм), пульпа самопливом 
надходить у накопичувальну ємність 65 м3. Очищена від піску каолінова суспензія 
із гідроциклону під тиском перетікає в проміжну ємність, з якої насосом подається 
до станції дозування, де зазнає флокуляції. Далі пульпа в суміші з флокулянтом 
направляється в циліндричну ємність відстійник-згущувач безперервної дії (об’ємом 
200 м3), де флокульована каолінова суспензія згущується, перетворюючись у суміш, 
збільшуються в розмірі каолінітові флокули з прошарками води, що відділяється. 
За допомогою флокулянта тонко дисперговані глинисті частинки укрупнюються і 
осідають на дно згущувача у вигляді флокул. Надалі флокули під дією сил гравітації 
переміщуються до розвантажувальної воронки в центрі відстійника-згущувача 
для подальшої подачі на фільтр-прес. Освітлена вода у верхній частині згущувача 
переливається похилою трубою і видаляється самопливом у накопичувальну ємність 
об’ємом 200 м3.  Із відстійника-згущувача відстояна і згущена флокульована каолінова 
пульпа нагнітається до фільтр-пресу для максимального зневоднення. Після чого 
зневоднений кек подається до гранулятора та в сушильний барабан, обладнаний 
пальником , що працює на скрапленому вуглеводневому газі СВГ. Сушильний барабан 
обладнано рукавним фільтром. Уловлена фільтром пил періодично перевантажується в 
бункер-накопичувач сумісно с сировиною каоліном-сирцем для подальшої переробки. 
Скраплений вуглеводневий газ зберігається у резервуарі обсягом 14 м3, обладнаній 
свічкою для скиду газу  та газовою арматурою. 

Просушений збагачений каоліновий продукт транспортується навантажувачем 
на склад готової продукції, де навантажувачем завантажується у біг-беги  для 
подальшого відвантаження споживачам.

Провадження планованої діяльності буде носити позитивний вплив на економіку 
через зменшення витрат корисних копалин при розробці Південної ділянки  родовища 
Біла Балка; суттєве зменшення навантаження на автошляхи завдяки транспортуванню 
тільки збагаченого каоліну; збільшенню якості використання цінних корисних копалин, 
іі вартості та ринків збуту; збільшення надходжень до бюджету за рахунок додаткової 
сплати податків з нової лінійки продукції - податок на надра, податку на доходи 
громадян та ЕСВ, і податок на прибуток підприємства, та збільшенню валютних 
надходжень у регіон за рахунок експорту; створенню 40 нових робочих місць. 

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВ «ДОНКАОЛІН» 

(повне найменування юридичної особи, 

Код ЄДРПОУ 32362828
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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),
Місцезнаходження юридичної особи: 85700, Донецька область, Волноваський 
район, с. Трудове, вул. Визволителів, 32, е-maіl: yuliya.kulikova@imerys.com
Місцезнаходження планованої діяльності: Донецька обл., Волноваський район, 
родовище Біла Балка Південна ділянка у північно-західній напрямку від с. Трудове 
за межами селітебної зони

контактна особа – інженер з охорони праці Кулікова Юлія Олександрівна
контактний телефон: +38 (067) 612-10-48  
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної Державної 
адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6,  
е-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25.  Контактна особа: директор департаменту 
- Натрус Сергій Петрович 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону 
та контактна особа)

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

 Дозвіл на виконання будівельних робіт, Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 
уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

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

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

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

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної 
Державної адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана 

Хмельницького, 6,  е-mail: eco.d@dn.gov.ua, 
тел. (095) 644 25 25.  Контактна особа: директор департаменту - Натрус 

Сергій 
Петрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну 
особу)

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

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної 
Державної адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана 

Хмельницького, 6,  е-mail: eco.d@dn.gov.ua, 
тел. (095) 644 25 25.  Контактна особа: директор департаменту - Натрус 

Сергій
Петрович

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 219 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

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

з 09 червня 2021 року, щоденно, крім вихідних:

ТОВ «ДОНКАОЛІН» 
Донецька обл., Волноваський район, родовище Біла Балка Південна ділянка у 
північно-західній напрямку від с. Трудове за межами селітебної зони, Офіс 
Контактна особа: – інженер з охорони праці Кулікова Юлія Олександрівна, тел. + 
38 (067) 612-10-48, 
е-maіl: yuliya.kulikova@imerys.com

Волноваська районна державна адміністрація
адреса: 85700, Донецька область, м. Волноваха,  вул. Героїв 51 ОМБр буд. 1, 
контактна особа: Самсоненко Марина Никодимівна – начальник відділу соціально-
економічного розвитку території, головний архітектор райдержадміністрації, тел. 
(06244) 4-11-43
_______________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість  може ознайомитися з документами, контактна особа)
Областная газета «Знамя Индустрии»

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання)

20212177402
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

РЕКЛАМА
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_______________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не 
зазначається суб’єктом господарювання) 

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

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 
паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
код ЄДРПОУ 00100227

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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
вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, 01032, тел.:+38 044 238-30-15, факс: +38 044 238-32-64, 

e-mail: nec-kanc@ua.energy, web: ua.energy
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція ПС 750 кВ «Південнодонбаська» з влаштуванням обладнання в комірці шунтувального реактора 750 кВ ПЛ «Донбаська» ф А, В, С Донецька обл., Маріупольський 
район, с. Кременівка, вул. Южнодонбаська.

Планованою діяльністю передбачено встановлення реактора РОМ-110000/750 кВ і його підключення до існуючої схеми 750 кВ з улаштуванням нового ошинування.
Комплекс робіт по встановленню шунтувального реактора на підстанції «Південнодонбаська» виконується в умовах діючої електроустановки із збереженням типу існуючої 

схеми ВРУ 750 кВ, із розширенням схеми ВРУ 750 кВ коміркою шунтувального реактора. 
Згідно з п.10.2.12 СОУ-НЕЕ 40.1-21677681-88:2013 пожежогасіння шунтуючого реактора потужністю 750 кВ передбачається автоматичне з максимальним використанням 

існуючих мереж з реконструкцією існуючої сухотрубної обв’язки реактора, будівництвом камери засувок та обладнання насосної пожежогасіння. Вогнегасний засіб-розпилена 
вода.

Фундамент будівлі «Камери засувок» – блоки ФБС по монолітній з/б підошві. Перекриття фундаменту – монолітна з/б плита товщиною 180мм. Стіни – цегляна кладка 
380мм з утеплювачем. Покрівля – профлист по металевим кроквам.

Для підключення реактора у схему 750 кВ проводиться комплекс робіт по встановленню наступного обладнання: 
Вимикач з заводською опорою встановлюється на монолітний з/б фундамент.
ОПН 750 кВ кріпиться до металевої опори. Опора кріпиться до монолітного з/б фундаменту.
ШО 750 кВ кріпиться до металевої опори. Опора кріпиться до монолітного з/б фундаменту.
Трансформатор струму 750 кВ кріпиться до металевої опори. Опора кріпиться до монолітного з/б фундаменту.
Роз’єднувач 750 кВ кріпиться до металевої опори. Опора кріпиться до монолітного з/б фундаменту.
 Технічна альтернатива 1.
Для встановлення реактора передбачається спорудження нових фундаментів, реконструкція існуючого маслоприймача та маслостоків, заміна існуючих вогнезахисних 

перегородок. Живлення нового навантаження постійного струму і власних потреб передбачається від існуючих щитів. 
Для запобігання розтіканню масла i розповсюдженню пожежі при пошкодженні реактора
передбачено будівництво заглибленого маслоприймача з відведенням масла маслопроводом в існуючий маслозбірник. Габарити маслоприймача приведені у відповідність до 

габаритних розмірів реактора. Для запобігання перекидання пожежі на сусідні фази, передбачається реконструкція протипожежної стінки між фазами реактора, для приведення 
під необхідні габарити.

Маслоприймач розрахований на повний об’єм масла реактора. По бетонному днищу маслоприймача передбачене полімерне маслостійке покриття. Бортове огородження 
маслоприймача запроектоване з блоків типу ФБС по ДСТУ Б В.2.6-108:2010. Навколо бортового огородження передбачене бетонне вимощення.

Для очищення масловодяної суміші у резервуарі-маслозбірнику проводиться її відкачування та очищення води за допомогою насосної замаслених стоків у спеціальній 
будівлі, що передбачена для будівництва. 

Технічна альтернатива 2.
Встановлення реактора передбачається на існуючі фундаменти із відновленням існуючого маслоприймача та маслостоків та вогнезахисних перегородок. Живлення нового 

навантаження постійного струму і власних потреб передбачається від існуючих щитів. 
Для запобігання розтіканню масла i розповсюдженню пожежі при пошкодженні реактора
передбачений існуючий заглиблений маслоприймач з відведенням масла маслопроводом в існуючий маслозбірник.
Маслоприймач, після вигрібу щебеню, може вмістити повний об’єм масла реактора. По бетонному днищу маслоприймача передбачене полімерне маслостійке покриття. 

Бортове огородження маслоприймача виконане залізо-бетонними плитами.
2. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:
Територіальна альтернатива 1
Підстанція 750 кВ «Південнодонбаська» адміністративно розташована в Донецькій обл., Маріупольський район, с. Кременівка, вул. Южнодонбаська, 1.
На території підстанції розміщені будівлі і споруди енергетичного та допоміжного призначення, внутрішньо-майданчикові проїзди, колії перекочування автотрансформаторів, 

підземні і наземні інженерні комунікації.
Орографічно територія належить до центральної області Приазовського структурноденудаційного водороздільного підвищення.
В геоморфологічному відношенні ділянка розташована на правому боці долини р. Кальчик, ускладненому ерозійною діяльністю балок та струмків. Рельєф території 

слабопохилий. Загальний нахил простежується у східному напрямі. Коливання абсолютних висотних позначок змінюється в межах 76,36-105,36 м.
Майданчик для встановлення реактора знаходиться у межах існуючої огорожі. Існуючі проїзди по території підстанції шириною 3,5-4 м мають цементобетонне покриття. 

Рельєф ділянки спокійний. Територія вкрита трав’янистою рослинністю.
Територіальна альтернатива 2

Альтернатива не розглядалась оскільки планова діяльність буде проводитися на території діючої підстанції.
3. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 
На період будівництва найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість забезпечення робочими місцями працездатного населення, поповнення 

місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, зайнятості місцевого населення та працівників.
Встановлення шунтуючого реактора 750 кВ має важливий позитивний вплив на соціально-економічний стан, оскільки у всьому світі є основним та ефективним способом 

компенсації реактивної потужності у повітряних лініях надвисокої напруги. Його використання дозволяє розвантажити лінію від реактивної потужності, що призводить до 
збільшення величини перетоку корисної потужності, що призведе до зменшення експлуатаційних втрат електроенергії. 

Дане покращення дозволить збільшити перетік «зеленої» енергії від об’єктів ВДЕ до східних регіонів країни та зменшення годин роботи тамтешніх ТЕС, ТЕЦ на 
викопному паливі.

4. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
На існуючій ПС 750кВ «Південнодонбаська» встановлені автотрансформатори типу АОДЦТН-330000/750/330/15,75 кВ АТ№1, АТ№2 потужністю 333 МВА кожен, з 

приєднанням у нормальному режимі роботи на стороні ВН АТ№1 до І-ї СШ і АТ№2 до ІІ-ї СШ. Також на ПС 750кВ «Південнодонбаська» встановлені шунтуючі реактори 
типу РОДЦ-110000/750 кВ на приєднанні ПЛ ЗАЕС. На приєднанні ПЛ Донбаська шунтуючі реактори відсутні, 

Крім того проєктом передбачено встановлення реакторів на приєднанні ПЛ 750 кВ Донбаська. Разом з ШР 750 кВ встановлюється обладнання комірки 750 кВ для його 
підключення.

В рамках планованої діяльності передбачено виконання наступних обсягів робіт:
1. встановлення трьох фаз шунтувального реактора типу РОМ-110000/750, або аналогічного, на приєднанні ПЛ 750 кВ Донбаська.
2. обладнання комірки з вимикачем для підключення нової реакторної групи на ВРУ 750 кВ у ланці ПЛ 750 кВ Донбаська;
3. монтаж маслостоків;
4. монтаж захистів, автоматики, силових та контрольних кабелів для встановлюваного обладнання;
5. монтаж сухотрубної системи пожежогасіння реактора, з приєднанням до існуючої мережі;
6. заміна дільниці існуючої мережі системи протипожежного водопроводу та встановлення насоса для підтримання тиску;
7. зведення нових вогнезахисних перегородок фаз реактора.
На ПС 750 «Південнодонбаська» виконано інженерні вишукування та відповідні обмірні роботи.
5. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

РЕКЛАМА
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Щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України, а також згідно технічних умов та містобудівних умов та обмежень.  

Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних і територіальних обмежень згідно з діючих нормативних документів.
Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209, визначені охоронні зони об’єктів енергетики, 

які встановлюються вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі та навколо електростанцій, електропідстанцій, струмопроводів і пристроїв, для забезпечення 
нормальних умов експлуатації об’єктів енергетики, запобігання ушкодженню, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні 
об’єкти. Згідно п.5 даних Правил, охоронні зони електричних мереж встановлюються за периметром відкритої розподільчої установки 750 кВ на відстані 3м від огорожі 
ВРУ-750 кВ. Оскільки внутрішня огорожа ВРУ-750 кВ співпадає із зовнішньою огорожею підстанції, охоронна зона приймається на відстані 3м від зовнішньої огорожі 
підстанції 750 кВ «Південнодонбаська».

Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (ДСН 239-96), затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239, для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв всіх 
напруг визначаються санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкта. Санітарно-захисні зони електричних підстанцій, струмопроводів та 
пристроїв встановлюються на певній відстані за периметром земельної ділянки, на якій ці об’єкти розміщені. ПС скомпонована таким чином, що санітарно-захисна зона не 
виходить за огорожу підстанції, оскільки напруженість електричного поля поза межами огорожі підстанції не перевищує 5кВ/м.

Обмеження, які встановлюються Законами України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону археологічної спадщини», «Про охорону культурної спадщини», 
Водним Кодексом України враховані.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Обмеження щодо планованої діяльності встановлюються кадастрово-земельними обмеженнями, включаючи рельєф; кількість приватних земельних ділянок, які будуть 

залучені; екологічні обмеження (наявність охоронних територій) та ін.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
Щодо технічної альтернативи 1.
При розробці проєкту, будуть розроблені всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, 

підтоплення тощо) з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, та інші вишукування виконуватимуться у 
необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть 
передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Всі будівельно-монтажні роботи планується виконувати з урахуванням заходів щодо захисту атмосферного повітря, боротьби із шумом, охорони ґрунту, вивезення 

будівельних відходів. Родючий ґрунт, який, у разі необхідності, буде знятий, зберігається в безпосередній близькості від майданчика будівництва, для подальшого його 
використання для благоустрою території.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Щодо технічної альтернативи 1.
Можливі впливи планованої діяльності включають: 

Під час будівництва:
клімат та мікроклімат - викиди, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в процесі будівництва та експлуатації відсутні.
повітряне середовище – відбувається незначне забруднення атмосферного повітря від працюючих будівельних машин та механізмів (від двигунів машин та механізмів, 

що працюють на органічному паливі; при зварюванні та різанні металів, фарбування та переміщення ґрунту). При експлуатації негативні впливи на повітряне середовище, 
не прогнозуються.

водне середовище – вплив відсутній. Водні ресурси будуть використовуватись для господарчо-побутових потреб ремонтних бригад. Проектом не передбачене скидання 
неочищених стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові води.

геологічне середовище та ґрунти – незначним джерелом забруднення потенційно можуть стати будівельні відходи та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних 
механізмів.

земельні ресурси – помірний вплив на земельні ресурси. Після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується рекультивація земель, порушених під час 
будівництва, видалення будівельних та інших видів відходів, благоустрій прилеглої території.

біорізноманіття - впливи, обумовлені будівництвом на рослинний і тваринний світ характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. Будуть передбачені дії, направлені 
на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву(у разі його наявності) при будівництві. Планова діяльність суттєво не змінить складу 
рослинних угруповань, фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності. Під час виконання 
підготовчих та будівельних робіт не передбачено видалення зелених насаджень.

культурна спадщина – вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення 
впливу чітко дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

природно-заповідний фонд – території ПЗФ (загальнодержавного та місцевого значення) у межах будівництва та буферних зон відсутні. Територія планованої діяльності 
не відноситься до земель природних заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду. Реалізація планованої діяльність буде здійснюватися 
із забезпеченням виконання вимог чинного законодавства, в тому числі: Закону України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Лісового кодексу України» та ін.

шумовий вплив – на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також будівельна техніка, які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу.
утворення відходів - відходи від будівельно-монтажних робіт та відходи від життєдіяльності працівників.
Під час експлуатації:
повітряне середовище – відсутній.
водне середовище – відсутній.
ґрунт – мінімальний або відсутній.
біорізноманіття – вплив відсутній.
геологічне середовище – помірний вплив, передбачені технологічні заходи щодо забезпечення недопущення скиду в навколишнє природне середовище неочищених стоків, 

забруднення водоносних горизонтів, поверхневих вод та ґрунтів. Для запобігання розтікання оливи та розповсюджування пожежі під час ушкодження маслонаповненого 
обладнання передбачені герметичні маслозбірники, маслоприймачі та масловідводи.

електромагнітне випромінювання - під час експлуатації підстанції та повітряних ліній виникає електромагнітне випромінювання. Нормування електромагнітного 
випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних 
полів», затвердженими наказом МОЗ України від18.12.2002 за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних 
заходів, а також використання засобів індивідуального захисту.

навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
шумовий вплив – вплив мінімальний, не перевищує встановлених норм.
утворення відходів - відходи від ремонтних робіт (у разі проведення ремонтів та планового обслуговування) та відходи від життєдіяльності працівників.
Прогнозовані впливи будуть визначені за результатами подальших досліджень та програми моніторингу.
Щодо технічної альтернативи 2.
Під час будівництва:

клімат та мікроклімат - викиди, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в процесі будівництва та експлуатації відсутні.
повітряне середовище – відбувається незначне забруднення атмосферного повітря від працюючих будівельних машин та механізмів (від двигунів машин та механізмів, 

що працюють на органічному паливі; при зварюванні та різанні металів, фарбування та переміщення ґрунту). При експлуатації негативні впливи на повітряне середовище, не 
прогнозуються.

водне середовище – вплив відсутній. Водні ресурси будуть використовуватись для господарчо-побутових потреб ремонтних бригад. Проектом не передбачене скидання 
неочищених стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові води.

геологічне середовище та ґрунти – незначним джерелом забруднення потенційно можуть стати будівельні відходи та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних 
механізмів.

земельні ресурси – помірний вплив на земельні ресурси(окрім робіт по встановленню реактора). Після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується рекультивація 
земель, порушених під час будівництва, видалення будівельних та інших видів відходів, благоустрій прилеглої території.

біорізноманіття - впливи, обумовлені будівництвом на рослинний і тваринний світ характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. Будуть передбачені дії, направлені на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву(у разі його наявності) при будівництві. Планова діяльність суттєво не змінить складу рослинних 
угруповань, фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності. Під час виконання підготовчих 
та будівельних робіт не передбачено видалення зелених насаджень.
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культурна спадщина – вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення 
впливу чітко дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

природно-заповідний фонд – території ПЗФ (загальнодержавного та місцевого значення) у межах будівництва та буферних зон відсутні. Територія планованої діяльності не 
відноситься до земель природних заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду. Реалізація планованої діяльність буде здійснюватися із забезпеченням 
виконання вимог чинного законодавства, в тому числі: Закону України «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Лісового 
кодексу України» та ін.

шумовий вплив – на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також будівельна техніка, які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу.
утворення відходів - відходи від будівельно-монтажних робіт та відходи від життєдіяльності працівників.
Під час експлуатації:
повітряне середовище – відсутній.
водне середовище – значний, із просочуванням масла до рівня ґрунтових вод.
ґрунт – значний, із просочуванням масла.
біорізноманіття – вплив відсутній.
геологічне середовище – значний вплив, оскільки при використанні існуючих конструкцій під реактор відсутня можливість реалізації технологічних заходів щодо забезпечення 

недопущення скиду в навколишнє природне середовище неочищених стоків, забруднення водоносних горизонтів, поверхневих вод та ґрунтів. Існуючі маслоприймачі та 
масловідводи, що експлуатуються з часу будівництва підстанції (1990р.), відпрацювали певний термін, та у майбутньому вимагатимуть необхідності повної реконструкції, 
незважаючи на часткову реновацію та відновлення при будівництві. 

Також, для підтримання існуючих застарілих конструкцій у належному робочому стані потребуватиме значних ресурсних та матеріальних витрат, що супроводжуватиметься 
побічними викидами під час виконання ремонтних робіт. 

Існуюче компонування не виконане роздільним та потребуватиме взаємозаміни повного ланцюга конструкцій при виникнення аварійної ситуації із руйнуванням чи 
пошкодженням одного із елементів: маслоприймача, фундаменту чи протипожежної стінки. 

Окрім цього, існуючий стан маслоприймача та масловідводів після виконання відновлювальних робіт повністю не виключає можливості розтікання оливи у ґрунт.
електромагнітне випромінювання - під час експлуатації підстанції та повітряних ліній виникає електромагнітне випромінювання. Нормування електромагнітного 

випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних 
полів», затвердженими наказом МОЗ України від18.12.2002 за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних 
заходів, а також використання засобів індивідуального захисту.

навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
шумовий вплив – вплив мінімальний, не перевищує встановлених норм.
утворення відходів – значні відходи від ремонтних робіт (у разі проведення ремонтів та планового обслуговування) та відходи від життєдіяльності працівників.
Прогнозовані впливи будуть визначені за результатами подальших досліджень та програми моніторингу.
Щодо територіальної альтернативи 1.Існуюча ПС 750кВ «Південнодонбаська» знаходиться в Донецькій області Маріупольському районі, с. Кременівка, вул. Южнодонбаська, 1.  
На території підстанції розміщені будівлі і споруди енергетичного та допоміжного призначення, внутрішньо-майданчикові проїзди, колії перекочування автотрансформаторів, 

підземні і наземні інженерні комунікації. 
 Всі будівлі та споруди ПС розміщені на землях, відведених у постійне користування.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаються, планована діяльність ведеться на території вже існуючого промислового майданчика. Додаткові земельні ресурси не залучатимуться.
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»).
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 

згідно із статті 3 частини 3 пункту 10 (будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кВ і більше та підстанцій напругою 330 кВ і більше) та 14 
(розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у 
пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України) Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

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

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

Дозвіл на виконання будівельних робіт
згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

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

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, Поштова адреса: 84313 м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, тел.: 
+38(095)644-25-25, e-mail: eco.d@dn.gov.ua, Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович. (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 

електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 
паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

(ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище ім’я по батькові фізичної особи – підприємця,
код за ЄДРПОУ 00191129
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: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович
Адреса електронної пошти: оffice.mmk@metinvestholding.com
Контактний номер телефона: +38(0629) 56-40-09; факс: +38(0629) 56-53-83.
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, 

адреса) контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» планує реалізацію проєкту «Нове будівництво комплексу по виробництву холоднокатаної продукції 

на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на вул. Левченка, 1, в м. Маріуполь». З метою збільшення об›єму продукції, розширення сортаменту 
та поліпшення якості оцинкованого продукту підприємством передбачається будівництво нового комплексу для виробництва хо-
лоднокатаних оцинкованих рулонів і рулонів з полімерним покриттям. Спорудження комплексу на існуючій території підприємства 
передбачається реалізувати з виділенням трьох черг будівництва:

1 - черга будівництва «0 (ЧБ-0)»: Підготовка майданчика будівництва комплексу;
2 - черга будівництва «1 (ЧБ-1)»: Перенесення установки «АМКОМ-1»;
3 - черга будівництва «2 (ЧБ-2)»: Спорудження комплексу «БТХП», «АГБЦіПП» і «АГБЦ».
Після введення в експлуатацію нового комплексу для виробництва холоднокатаних оцинкованих рулонів і рулонів з полімер-

ним покриттям передбачається ліквідація існуючої лінії холодного прокату, а також установок гасіння вапна. Виробнича потуж-
ність безперервно-травильної лінії і стану холодного прокату («БТХП») складе близько 1 628 тис. тонн на рік.

Технічна альтернатива 1.
Реалізація проєкту «Нове будівництво комплексу по виробництву холоднокатаної продукції на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 

на вул. Левченка, 1, в м. Маріуполь», включає встановлення  безперервно-травильної  лінії і стану холодного прокату (БТХП), 
устаткування для регенерації соляної кислоти (УРСК), устаткування приготування змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР), 
комбінованого агрегату по нанесенню оцинкованого і полімерного покриття, агрегату по нанесенню оцинкованого покриття. Для 
очистки окалини використовується соляна кислота, що значно покращує ефективність технологічного циклу та якість продукції.

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою для даного проєкту є використання для очистки окалини, замість соляної кислоти,  - сірчаної. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1.
Будівництво передбачається на спеціально відведеному майданчику в межах території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за адресою 

вул. Левченка, 1 м. Маріуполь. Додаткового відчуження земельної ділянки під об›єкти будівництва не передбачається.
Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність забезпечує збереження робочих місць для робітників підприємства та соціальний захист для них та їх 

сімей. Підприємство за рахунок  реалізації своєї продукції в Україні та за її межами вносить помітний внесок в економічний потенціал 
регіону та країни, суттєво поповнює бюджети, як державного, так і місцевого рівнів.

Позитивним аспектом планованої діяльності є:
-  встановлення нового сучасного обладнання, що покращить умови праці робітників; 
- збільшення асортименту, обсягу та якості продукції, що випускається.
При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього середовища, будівельно-монтажні роботи та експлуа-

тація об’єкту не спричинять негативного впливу на соціально-економічне середовище.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 

обсяг виробництва тощо)
Нове будівництво комплексу по виробництву холоднокатаної продукції передбачається на спеціально відведеному майданчику, 

розміщеному на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Устаткування цеху розміщується в чотирьохпролітній будівлі.
Територіально цех розділений на ділянки:
- ділянка безперервно-травильної лінії і стану холодного прокату; 
- ділянка виробництва рулонів з цинковим і полімерним покриттям;
- ділянка упаковки рулонів;
- ділянка відвантаження готової продукції.
Короткий перелік основного технологічного устаткування приведений нижче.
Системи і устаткування, що входять до складу «БТХП»: вхідна ділянка (система подання рулонів, розмотувачі, ножиці); ді-

лянка зварювання; ділянка вхідного петленакопичувача; правильно-розтяжна машина;  ділянка протруювання; ділянка проміжного 
петлнакопичувача; ділянка кромкообрізних ножиць;  ділянка сполучного петленакопиувача; вхідна ділянка стану холодного прокату; 
ділянка прокатних клітей; вихідна ділянка (моталки і конвеєрна система транспортування з накопичувачем); ділянка відбору проб і 
зразків; системи гідравліки; системи пневматики.

До складу устаткування лінії «АГБЦіПП» входять наступні основні вузли, системи і механізми: стелажі для рулонів; подвійна 
вхідна секція; зварювальна машина; вирубний прес; кромкообрізні ножиці; горизонтальний вхідний петленакопичувач; горизонтальна 
піч відпалу; ванна для цинкового покриття, включаючи систему подання цинку у ванну;  устаткування для нанесення покриття, вежа 
охолодження після ванни; дресирувальна кліть з можливістю мокрого дресирування; правильно-розтяжна машина; ділянка нанесення 
полімерних покриттів; вертикальний вихідний петленакопичувач;  автоматична система інспекції поверхні смуги; маркувальник; 
стенд горизонтальної і вертикальної інспекції; електростатична промаслююча машина; ножиці типу гільйотини; вихідна секція; 
стелажі для рулонів;  устаткування для коректного транспортування смуги по усій лінії агрегату;  допоміжне устаткування; системи 
гідравліки; системи пневматики.

До складу устаткування лінії «АГБЦ» входять наступні основні вузли, системи і механізми: стелажі для рулонів;  двостороння 
вхідна секція;  зварювальна машина; вирубний прес; кромкообрізні ножиці; горизонтальний вхідний петленакопичувач; секція 
очищення смуги; горизонтальна піч відпалу; ванна для цинкового покриття; ванна для алюмоцикнового покриття; система подання 
зливків цинку/алюмінію у ванни; ванна для попереднього розігрівання розплаву для алюмоцинкового покриття; устаткування для 
нанесення покриття вежа охолодження після ванни; дресировочна кліть з можливістю мокрого дресирування; правильно-розтяжна 
машина; ділянка пасивації; вихідний петленакопичувач;  автоматична система інспекції поверхні смуги; маркірувальник; стенд 
горизонтальної і вертикальної інспекції;  електростатична промаслююча машина;  ножиці типу гільйотини;  вихідна секція, станцію 
автоматичного обв›язування;  стелажі для рулонів;  устаткування для коректного транспортування смуги по усій лінії агрегату; допо-
міжне устаткування;  системи гідравліки; системи пневматики.

Для постачання цеху енергоносіями, електроенергією і сировиною проєктом передбачається спорудження наступних об›єктів:
- підстанція 110/10кВ;
- модульні компресорні станції стислого повітря;
- модульні станції виробництва водню;
- модульні парові котельні
- станція газифікації СО2;
- балонна рампа гелію;
- станція газифікації аргону;
- бустерна станція азоту;
- насосні станції теплопостачання;
- пункт шафний газорегулюючий для природного газу;
- склад мастильних матеріалів;
- приміщення підготовки дерев’яного реквізиту з майданчиком для складування піддонів;
- склад полімерних покриттів;
- склад витратних матеріалів і ін.
Для забезпечення «БТХП», «АГБЦіПП» і «АГБЦ» водою і очищення виробничих стоків передбачається спорудження блоку 

водного господарства (БВГ) і установки очищення виробничих стоків (УОВС).
Після введення в експлуатацію комплексу по виробництву холоднокатаної продукції виробнича потужність безперервно-тра-

вильної лінії і стану холодного прокату («БТХП») складе 1 600 тис. тонн на рік. 
Орієнтовний розподіл холоднокатаної продукції наступний:
- до 253,635 тис. т на рік передається для виробництва оцинкованої і полімерної продукції на комбінованій лінії («АГБЦіПП»), 

у тому числі - 172,035 тис. т - рулони з полімерним покриттям, та 81,600 тис. т - рулони з цинковим покриттям;
- до 382 тис. т на рік передається на лінію оцинкування («АГБЦ»);
- до 1000 тис. т на рік передається в існуючий цех холодного прокату.
Режим роботи комплексу - 365 діб на рік.
Основний графік роботи комплексу – трьохзмінний, чотирьохбригадний. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1 
Встановлюються екологічні та інші обмеження планованої діяльності, зокрема:
- дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим 
у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439); 

- дотримання нормативів гранично допустимих викидів, відповідно до наказу Мінприроди України від 27.06.06р. №309 зареє-
строваного у Мін’юсті 01.08.2006 р. за №912/12786); 

- забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів (п. «д» статті 17 Закону України 
«Про відходи»), передача відходів тільки організаціям, що мають відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону України «Про відходи»);

 дотримання допустимих рівнів шуму згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та 
ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (Постанова Головного державного 
санітарного лікаря України від 01.12.1999 №37). 

Щодо технічної альтернативи 2
Як для технічної альтернативи №1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови 

населених місць» (затвердженого наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мін’юсті 24.07.1996 р. за №379/1404) 
із змінами, внесеними згідно з Наказами  МОЗ України №362 від 02.07.2007р., №653 від 31.08.2009р., №952 від 18.05.2018р.;

протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), 

яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Будівництво здійснюється на виробничому майданчику, на землях, відведених під промислові потреби. Додаткового відведення 

земель під об›єкт будівництва не передбачається. 
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з чинним 

законодавством. Заходи щодо інженерного захисту не потрібні. 
Додатково здійснюватимуться моніторингові дослідження та інструментальні вимірювання стану атмосферного повітря на межі 

СЗЗ та житлової забудови, рівнів шумового навантаження на території найближчих селітебних зон. 
На будівельному майданчику перед початком виконання будівельних робіт планується виконання комплексу підготовчих 

робіт. У зв›язку з тим, що будівельний майданчик розташовується на території діючого підприємства, належить передбачати 
влаштування мінімально необхідної кількості майданчиків для складування матеріалів, тимчасових споруд і комунікацій; матеріали 
та обладнання рекомендується отримувати малими партіями для виконання конкретних обсягів робіт; при проведенні будівель-
но-монтажних робіт використовувати тільки спеціалізовану техніку; улаштування місць для тимчасового складування будівельних 
матеріалів та стоянки будівельної техніки.

Щодо технічної альтернативи 2
Як для технічної альтернативи №1
Щодо територіальної альтернативи 1
Як для технічної альтернативи №1
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності включають: 

	 клімат і мікроклімат - при впровадженні планової діяльності на клімат і мікроклімат активних і масштабних впливів не 
передбачається. Вплив планової діяльності на клімат та мікроклімат під час будівництва визначається виділенням парникових 
газів при згоранні палива у двигунах внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки. Вплив має тимчасовий характер.
	 повітряне середовище - викиди забруднюючих в період будівництва внаслідок експлуатації будівельної техніки та 

автотранспорту, виконання планувальних, зварювальних та фарбувальних робіт. Під час експлуатації комплексу по виробни-
цтву холоднокатаної продукції джерелами викидів буде його технологічне обладнання (котли, печі, ванни електроліту, ванни 
цинкування, ванна пасування, аспіраційні системи цеху холодного прокату та інше додаткове обладнання); концентрації 
шкідливих речовин в повітрі не повинні перевищувати нормативів відповідних ГДК;
	 геологічне середовище - будівництво та експлуатація проєктованого об’єкту не спричинить змін геологічної та струк-

турно-тектонічної будови в даній місцевості; не призведе до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів; не викличе змін 
стану і властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні. В ході експлуатації проєктованого об›єкта 
додаткового екологічного навантаження на геологічне середовище не передбачається. У зв›язку з відсутністю наднорматив-
ного впливу проєктованого об›єкта на геологічне середовище, заходи по запобіганню або зменшенню розвитку геологічних 
процесів або явищ проєктом не передбачаються;
	 водне середовище - вплив на водне середовище буде здійснюватися внаслідок використання води на  технологічні, гос-

подарсько-побутові та протипожежні потреби. Технологічні рішення в частині водопостачання та водовідведення комплексу 
забезпечують ефективне використання ресурсів, застосовуючи сучасні методи очищення і обробки води, а також очищення 
стічних вод і обробки осадів і шламів для подальшої їх утилізації;
	 ґрунти, земельні ресурси - будівництво здійснюється на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в межах земельного відводу 

діючого підприємства. Додаткового відведення земельної ділянки під об›єкти будівництва не передбачається. При проведенні 
будівельних робіт родючий шар ґрунту не порушується, через його відсутність на будівельному майданчику. В процесі ви-
конання будівельних робіт здійснюватиметься тимчасовий механічний вплив на ґрунт, який виключається після завершення 
будівництва. При експлуатації об’єкту планованої діяльності, вплив на ґрунтовий покрив виключається, оскільки, згідно 
проєктним рішенням, все обладнання розміщується на території з твердим покриттям, яке виключає забруднення ґрунтів та 
підземних водоносних горизонтів в разі виникнення аварійних ситуацій. Таким чином, за умови виконання передбачених 
проєктом заходів, вплив на земельні ресурси буде зведений до мінімуму.
	 поводження з відходами - виробничі, експлуатаційні відходи передбачено використовувати в технологічних процесах 

підприємства, передавати стороннім організаціям згідно укладеним договорам, при наявності відповідної ліцензії. Будівельні 
відходи розміщуються в місці видалення відходів підприємства. Побутові відходи передаються згідно укладених договорів 
спеціалізованим організаціям. 
	 рослинний і тваринний світ - на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не виявлено існування цінних видів флори і 

мисливських видів фауни; не виявлено рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин, занесених в Червону книгу. Нині 
майданчик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і територія міста Маріуполь, що знаходиться в зоні впливу підприємства, являють 
собою повністю урбанізований ландшафт. По завершенню будівництва буде виконано благоустрій територій підприємства, 
задіяної під будівництво, з озелененням площ, вільних від споруд і будівель;
	 навколишнє соціальне середовище - соціальна організація прилеглих територій, умови проживання місцевого населення, 

діяльність житлово-цивільних об›єктів в ході запланованої діяльності не порушується. Пам›ятники історії, культури, приро-
доохоронні  і археологічні об›єкти в межах ділянки розміщення підприємства та поруч з ним відсутні;
	 навколишнє техногенне середовище - район розташування майданчика, де передбачена планована діяльність, характери-

зується наявністю промислової інфраструктури. В результаті планованої  діяльності порушення експлуатаційної надійності 
та безпеки прилеглих техногенних об›єктів не  очікується.
	 шумове навантаження - основними джерелами шумового навантаження при проведенні будівельних робіт є автотранспорт 

та будівельна техніка, при експлуатації об’єкта – технологічне та вентиляційне обладнання.
Прогнозовані впливи будуть визначені за результатами подальших досліджень та програми моніторингу.
Щодо технічної альтернативи 2 
Як для технічної альтернативи №1
Щодо територіальної альтернативи 1 
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних доку-

ментів, зокрема: ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (затверджені наказом МОЗ 
України від 19.06.1996 р. №373, зареєстрованим у Мін’юсті 24.07.96 р. за №379/14040), ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 
територій» (введений в дію 01.10.2019 р. наказом Мінрегіону України №104 від 26.04.2019 р.) (перелік не є вичерпним).

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати зна-

чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована  діяльність – «Нове будівництво 
комплексу по виробництву холоднокатаної продукції на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на вул. Левченка, 1, в м. Маріуполь», відно-
ситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля - чорна та кольорова металургія (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, із застосуванням 
металургійних, хімічних або електролітичних процесів), тому підлягає оцінці впливу на довкілля (ОВД).

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

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД виконується у відпо-

відності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. Планується провести дослідження 
впливу планової діяльності на повітряне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, техногенне і соціаль-
не середовище під час будівництва та експлуатації об’єктів. За результатами дослідження, у разі необхідності, будуть розроблені 
заходи щодо мінімізації негативних впливів на довкілля і покращення екологічного середовища.

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; 
	 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у 

пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 

визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 

провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на 

стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

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

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість 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 зазначеної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівель-

них робіт, який видається
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю. Поштова адреса: 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. Тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, E-mail: OVD@mepr.gov.
ua. Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-
13.

Областная газета «Знамя Индустрии»
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Ищу 
тебя

Мужчина, 71 год, вдовец, без вредных привычек, с личным жильем. Познакомится 
с женщиной 66-69 лет средней статуры, без вредных привычек, имеющей чувство 

юмора, доброй и отзывчивой для общения и разделения одиночества.   
 050 173 70 43

С большой благодарностью, 
теплотой дети, внуки, правнуки

Сердечно поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку, добрую, заботливую,  
внимательную бабушку и прабабушку 
ПАРФЕНОВУ Таисию Яковлевну!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы, любовь,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты, дорогая, 
И впредь такою же была!

8 июня

85
лет
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.
Дружковка. Продаётся 1-комнатная 

квартира с евроремонтом на 4 этаже 
5-этажного дома. (Внутри дома,те-
плая). Район “Орбиты“. Без долгов. Тел. 
050-559-77-07.

Дружковка. Продается 1-ком. кв., 
4/5, недорого. Кухня 9 м/кв., комната 
16 м/кв. Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Продается 1-комн. 
кв., 1/5, в р-не школы 17, рядом При-
ватбанк, рынок, сеть магазинов. Тел. 
099-369-68-75.

Дружковка. Продается 1-комн. кв., 
2/4, по ул. Энгельса, окна, балкон пластик, 
об. пл. 34.4 м/кв. Имеется подвал. р-н 
молодого парка. Тел. 050-729-81-09.

Дружковка. Продается 1-комн. кв., 
4/5, в р-не маг. “Нептун“ окна, балкон 
пластик, бойлер, теплая ком. Тел. 
095-513-54-82.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. 1/5 
с косм. ремонтом в районе Чудо-маркет. 
Тел. 050-681-55-24.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 1/9, 
без долгов. в р-не Леси-Украинки. Тел. 
099-674-19-07.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 2/9 
по Энгельса, общ. пл. 29.6 м/кв. Тел. 
099-401-57-19.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 4/5, в 
р. Пенсионного фонда по ул. Космонавтов. 
Тел. 066-485-42-74.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 5/5, 
в р-не завода “Грета“, теплая, не угловая. 
Тел. 099-778-01-45.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 5/5, 
долгов нет, пластик окна, двери новые. 
Тел. 095-733-06-26.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
5/5, кухня 9 м/кв., комната 15 м/кв., без 
долгов, без ремонта, по ул. Смоленской. 
Тел. 095-162-41-90.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 095-
016-79-29, 095-148-16-83.

Дружковка. Продам теплую одноком. 
кв. в малосемейке по ул. Козацька, р-н 
СТО “Фортуна“ 1-й этаж, общая пл. 30.6 
м/кв. Тел. 066-809-00-38.

Константиновка. Продам 1-комн. 
кв. в р-не кинотеатра “Ленина“ в ста-
дии ремонта. Цена договорная. Тел. 
050-510-41-19.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
4/5 в центре города район ДК Октябрь. 
Рядом детский сад, школа, супермаркет, 
остановка автобуса. Отопление централь-
ное. Без долгов. Счётчик на газ. Воду. 
балкон застеклен, окна пластиковые, 
состояние жилое. Тел. 050-654-86-16.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
5/2 с капитальным ремонтом общей пло-
щадью -22,9 кв. в районе Центрального 
рынка в г. Константиновка. Без долгов. 
или обмен на частный дом в районе Цен-
трального рынка. Тел. 050-516-48-26.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
5/5 в р-не Интернат. Кооператив. Чистый 
подъезд, отличные соседи. Состояние 
жилое, капитальный ремонт, новая 
проводка, крыша после капитального 
ремонта, долгов нет. Возможен обмен на 
Авто. Подробности по Тел. 050-174-324.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв в центре под ремонт. в доме где 
расположен магазин Осень и Автовизит.
Металлическая дверь, пластиковые окна, 
на все коммуникации установлены счёт-
чики, без долгов! Тел. 066-931-56-40.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв в центре под ремонт. в доме где 
расположен магазин Осень и Автовизит.
Металлическая дверь, пластиковые окна, 
на все коммуникации установлены счёт-
чики, без долгов! Тел. 066-931-56-40.

Константиновка. Продам 1-комн.кв 
р- н интернат (китайская стена). Квартира 
утеплена с наружи и с стороны подъезда. 
Окна пластиковые, дверь входная хорошая 
теплая. Возможен обмен на 2-3 х комн., 
квартиры. Тел. 099-749-34-89.

Константиновка. Продам 1-комн.кв. 
Дом расположен напротив спортзала СК 
Чемпион, по адресу улица 6-го сентября, 
дом 37. Возле дома садик, школа в 10 
минутах, больница, магазины. Тел. 
063-551-18-48.

Константиновка. Продам 1-комн.кв. 
Квартира с ремонтом, автономное газовое 
отопление. Удобная транспортная развяз-
ка, в шаговой доступности продуктовый 
магазин, детский сад (во дворе), школа, 
церковь, пруд, спортивный зал. Возможна 
продажа квартиры частично с мебелью. 
Тел. 099-946-74-73.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв. на 3 этаже 9-этажного дома по ул. 
Громова р-н “Солнечный“. 28,3 кв. м. Дом 
кирпичный, лифт работает, не угловая, 
двойная дверь, счетчики вода электриче-
ство, балкон застеклен. Ремонт обычный. 
Цена договорная. Тел. 050-181-61-67.

Константиновка. Продам 1-комн.кв. 
по ул. Театральной, р-н Центрального 
рынка. 3 эт./ 5-и эт. дома, не угловая, в 
центре дома, очень теплая. Без долгов. 
Возможен торг. Состояние жилое. Тел. 
095-167-53-81.

Константиновка. Продам 1-комн.кв. 
Рядом остановка автобуса, рынок, мага-
зины, аптека, детская спорт. площадка, 
спортклуб “Чемпион“, квартира находится 
по ул.6-го Сентября р-н 6 школы. Тел. 
095-426-12-35.

2-комн. кв.
Дружковка. Продается 2-комн. кв. 

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

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 
2/5, без долгов, без ремонта, 41 м/кв, 
торг уместен. Тел. 050-283-52-05.

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

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 
4/5, в р-не АТБ-Орбита по ул. Космонав-
тов. Пластиковые окна, балкон застеклен, 
входная дверь. Тел. 095-846-39-89.

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

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 
5/5, по ул. Соборная 36, жилая 42 м/кв, 
дом кирпичный, теплая, крыша нетечет, 
вода все лето. Тел. 066-047-92-61.

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 
в р-не маг. “Беларусь“, 2/5, комнаты 
раздельные, кухня 6.6, прихожая 7.5, 
окна пластиковые, есть бойлер. В связи 
с выездом. Звонить после 17:00. Тел. 
050-030-89-07.

Дружковка. Продается 2-комн. кв., в 
р-не маг. “Беларусь“, 2/5, комнаты раз-
дельные, кухня 6.6, прихожая 7.5, окна 
пластиковые, есть бойлер. Звонить после 
17:00. Тел. 050-298-73-26.

Дружковка. Продам 2-ком. кв. на пло-
щади Соборной, 2/5, с индивидуальным 
отоплением, техникой и евроремонтом. 
Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 4/5, 
в хорошем состоянии, в р-не “Роял“. Тел. 
050-974-39-20.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 1/5 
возле ДЗГА, 40 м/кв, без долгов, без 
ремонта. Тел. 096-674-50-54.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
3/4, по ул. Соборной 28, косметический 
ремонт, имеется подвал, окна пластико-
вые, без долгов. Тел. 050-279-89-87.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 5/5, 
дом кирпичный, в р-не маленького само-
лета. Без долгов. Тел. 095-496-37-64.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., центр, 
по ул. Соборной, площадь, с ремонтом. 
Тел. 099-394-49-56.

Дружковка. Продам 2-комн. кв.. 
7/90 по улице Парижской Коммуны, 
54, площадь

54, 9 м/кв, лифт работает. Тел. 
066-854-31-37.

Дружковка. Продаются 2-комн. кв., 
4/5. Квартира не угловая, теплая. Дол-
гов ЖКХ нет, в р-не 17 школы, требует 
ремонта. Тел. 095-231-71-53.

Дружковка. Срочно, недорого про-
дается 2-комнатная квартира на 1 этаже 
5-этажного дома. (Внутри дома). Район 
“Фуршета“. Спутниковое телевидение. 
На доме тепловой счетчик. Долгов нет. 
Без ремонта. Тел: 0505597707.

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

Константиновка. Продается 2-комн. 
кв., 5/5, в р-не Солнечнего, 44 м/кв. 
Крыша отремонтирована. Пластиковые 
окна, балкон застеклен. Сантехника 
в нормальном состоянии. Без долго. 
Цена договорная. Тел. 066-713-29-76.

Константиновка. Продам 2-комн.кв 
в районе Налоговой, ЭКОмаркет. Новые 
пластиковые окна. Утепленные стены. 
Входная дверь металлическая. Надежда 
Тел. 050-812-21-00.

Константиновка. Продам 2-комн.кв 
в хорошем состоянии. В квартире есть: 
стиральная машина, микроволновка, 
газовая плита, холодильник. Квартира 
полностью обустроена, отопление цен-
тральное. Тел. 066-141-95-17.

Константиновка. Продам 2-комн.кв 
Квартира не большая, уютная, тёплая, 
утеплена, соседи ответственные, отзыв-
чивые люди. Находится на центральном 
рынке, во дворе 2 детских сада. Школа. 
Остановка транспорта в шаговой доступ-
ности. Тел. 050-564-62-61.

Константиновка. Продам 2-комн.кв 
на 1 этаже, теплая, сухая. Пластиковые 
окна, решетки, железная дверь, новая 
проводка. Небольшая перепланировка. 
Требует ремонта. Звоните, хороший торг. 
Предложение действует до декабря. 
Вайбер. Тел. 095-259-43-35.

Константиновка. Продам 2-комн.кв 
под ремонт. Находиться Космонавтов 9. 1 
этаж долгов нет. Отопление центральное, 
счётчик света в подъезде. Звоните торг. 
Тел. 068-446-18-96.

Константиновка. Продам 2-комн.кв 
район ДК на магазине “Изюминка“,косме-
тический ремонт так же возможна сдача 
посуточно и на долгий срок пишите в 
Вайбер. Тел. 095-836-01-32.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв,требует ремонта, район ж/д вокзал,3 
этаж,крыша не течёт, по всем вопросам 
звоните. Без долгов. Отопление обреза-
но официально. Воду перекрыли. Тел 
0501078322.

3-комн. кв.
Дружковка. Продается 3-комн. кв, 

теплая, без долгов. Тел. 050-212-00-94.

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

Дружковка. Продается 3-комн. кв. 
3/9 с евроремонтом с индивидуальным 
отоплением и мебелью, дорого, в р-не 
маг. Южный. Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Продается 3-комн. кв. 
4/9 общ. пл. 70 м/кв. Счетчики на все, 
домофон, без долгов, в хорошем состо-
янии. Тел. 066-038-06-43.

Дружковка. Продается 3-комн. кв. 5/5, 
65 м/кв, без ремонта, в р-не 7 школы. 
Тел. 099-466-24-57.

Дружковка. Продается 3-комн. кв. 7/9 
по ул. Козацкой с хорошим ремонтом. Об. 
пл. 69.3 м/кв. Не угловая. Пластиковые 
окна, сантехника новая, счетчики на газ, 
воду. Без долгов. Тел. 095-483-70-05.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
2/3, дом маг. “Флора“, общ. пл. 55.4. 
Центр дома. Очень теплая. Окна м/пл, 
балкон застеклен. Две кладовки, газовая 
колонка. Жилое состояние. Есть долг. 
Тел. 073-317-12-65.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
2/5. Частично с ремонтом в р-не Пен-
сионного фонда, ул. Космонавтов, 26. 
Цена договорная, возможен торг. Тел. 
050-733-62-86.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
46.5 м/кв, индивидуальное отопление, 1/5, 
ул. Смоленская 2, в р-не 12 школы,без 
долгов. Тел. 095-868-02-98.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
6/9, по ул. Казацкой, 91, в р-не ОШ №17, 
пл. 65, 7 м/кв., тамбур, двойн. дверь, 
пластик. окна, застекл. лоджия, без 
долгов. Тел. 050-193-93-48.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
70 м/кв, 9/9, в р-не 17 школы, крыша 
не течет, кухня 9 м/кв. Без долгов, в 
хорошем состоянии. Рядом базар, садик. 
Тел. 066-528-75-25.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
8/9, без долгов, без ремонта. по ул. 
Космонавтов. Тел. 099-503-90-28.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
без долгов, 2/9, лифт. Общая пл. 68 м/
кв, жилая 40,6 м/кв. Пластиковые окна, 
большая лоджия (балкон), комнаты 
раздельные, в р-не Дома пионеров. 
Тел. 066-290-40-32, 099-620-63-39.

Дружковка. Продается 3-комн. кв., на 
8 этаже, в р-не площади. Лифт работает. 
Тел. 050-959-59-10.

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

Дружковка. Продается 3-комн. кв., 
по ул. Козацкой, 6/9, 65 м/кв, кухня 11 
м/кв, лоджия, балкон застеклен, отре-
монтированный отдельный тамбур. Тел. 
095-131-41-95.

Дружковка. Продается 3-конм. кв. 
или меняется на 1 комн. кв. с доплатой, 
9/9, ул. П.Коммуны 79 (р-н ОШ6) центр. 
Тел. 050-977-72-16.

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 
1/5, 56 м/кв в р-не ГорГаза. Тел. 
050-263-09-73.

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 9/9, 
без долгов, кріша не течет, рядом базар, 
школа №17, садик. Тел. 066-528-725.

Дружковка. Продам 3-комн. кв., по 
Энгельса 85, с ремонтом 1/9, отдельный 
выход. Тел. 050-226-68-85.

Константиновка. Продается 3-комн. 
кв., 2/3, крупногабаритная, высокие по-
толки, два балкона, не угловая, об. пл. 
79.8 м/кв, в р-не “Спутника“. Автономное 
отопление, частично с мебелью и бытовой 
техникой, есть подвал. Долгов нет. Тел. 
050-560-63-83.

Константиновка. Продам 3-комн. 
кв., 2/2, в р-не Красный Октябрь, сарай 
с подвалом, без долгов, счетчики на 
все. Цена 2900$ Торг уместен. Тел. 
050-547-45-71.

Константиновка. Продам 3-комн.кв 
находиться на проспекте дом белая ака-
ция. Все вопросы по Тел. 095-031-01-31.

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

5/5, на площади, не угловая, автономное 
отопление, газ. колонка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, интернет, долгов 
нет. Тел. 066-899-07-14.

Дружковка. Продам дом 4-комн. усадь-
ба 0.25 га. Продам двух этажный дом без 
внутренних работ. Тел. 095-192-47-15.

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

Дома
Гавриловка. Продается дом 52 м/кв, 

со всеми удобствами, мебелью, интернет 
и все удобства. Во дворе сарай, гаражи 
летняя кухня. Тел. 099-343-01-44.

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

Дружковка. Меняю дом 73.5 м/кв, 
газ, вода, гараж с ямой, хозпостройки, на 
1-комн. кв. на 8-9 микро. этаж желательно 
не высокий или работающий лифт или 
продам. Расмотрю предлож. малосемейки 
на 7 микро. Тел. 066-067-22-87.

Дружковка. Продается 1/2 газифици-
рованного дома в пос. Молоково, летняя 
кухня, хоз. постройки. Цена договорная. 
4 -комн. 43 м/кв. Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продается благоустро-
енный дом пл. 110 м/кв в р-не Молоково. 
Гараж, летняя кухня, хоз. постройки, 
колодец, скважина. Тел. 095-403-26-09.

Дружковка. Продается газифициро-
ванный дом в пос. Райское, общ. пл. 53,4, 
4-комн., хоз. постройки, большой двор, 
есть огород. Рядом остановка автобуса, 
садик школа. Тел. 099-047-21-79.

Дружковка. Продается газифици-
рованный дом в р-не Жилкопа, 66 м/кв, 
земельный участок 9.4 сотки, привати-
зирован, на участке колодец, летняя 
кухня, гараж, баня. Тел. 095-893-44-56.

Дружковка. Продается дом 10*10. 
Требуется ремонт, пос. Молоково. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продается дом 57 м. 
кв. ул. Торская 11, с. Торское, гараж, 
кухня, сарай, земля 45 соток, газ, вода. 
Тел. 050-546-22-49.

Дружковка. Продается дом 6.3*11 в 
пос. Нижняя Гавриловка, газ, водопровод.. 
Участок 10 соток, летняя кухня, гараж, 
колодец. Тел. 050-101-56-03.

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

Дружковка. Продается дом в Ал. 
Дружковке, пл. 44 м/кв. Участок 12 соток, 
есть акт на землю, дом газифицирован, 
летняя кухня, сарай. Рядом река, до оста-
новки 5 минут хотьбы. Цена договорная. 
Тел. 066-071-04-91, 096-967-01-47.

Дружковка. Продается дом в Алексе-
во-Дружковке, газифицированный, по ул. 
Носули 70, в хорошем месте, по ул. много 
молодых семей. Тел. 095-197-21-74.

Дружковка. Продается дом в пос. 
Донской, ул. Минской 8, газ, вода, сква-
жина, подвал, летняя кухня. Огород 4-5 
сот. Тел. 095-607-06-90.

Дружковка. Продается дом в 
пос. Сурово 13*13, земли 5,3 га. Тел. 
095-551-91-69.

Дружковка. Продается дом в пос. 
Яковлевка 67 м/кв, газ, колонка, ванная, 
кухня, 4 комнаты, погреб, кладовая в 
доме. Огород, хоз. постройки или ме-
няю на квартиру. Тел. 066-593-89-08.

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

Дружковка. Продается дом в пос. 
Яковлевка, газиф, 71 м/кв, 4-комн., с 
мебелью, все удобства в доме, небольшой 
участок, летняя кухня, сарай, погреб, 
туалет, рядом школа, садик, рынок. 
Возможно с последующим выкупом. Тел. 
066-611-06-12.

Дружковка. Продается дом в р-не 
школы №2, 78 м/кв, газ, вода, колон-
ка, туалет. Участок 6 соток, имеется 
гараж. Возможен на обмен на одну или 
двух комн. кв. Тел. 095-849-80-61, 
095-715-52-19.

Дружковка. Продается дом со всеми 
удобствами общей пл. 53,5 м3. Земель-
ный участок 10 соток. ул. Белякова 
67 (Котовского), пос. Яковлевка. Тел. 
095-302-92-82.

Дружковка. Продается дом, 4 комн. по 
ул. Кошевого, пл. 57.7 м/кв., подсобные 
помещение, гараж, газ, санузел. Рядом 
остановка, школа, магазин, дет. сад. Тел. 
050-756-92-68.

Дружковка. Продается дом, 4 комн., 
сарай, летняя кухня, гараж, по ул. По-
намарева, в р-не “Ледовой Арены“. Тел. 
050-568-77-34.

Дружковка. Продается кирпичный 
дом со всеми удобствами в пос. Сурово, 
по ул. Островского в р-не Корчмы, гараж, 
скважина. Тел. 066-843-57-86.

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

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

Дружковка. Продам благоустроенный 
дом, площадь 80 м. (жилая), гараж, в 
хорошем состоянии, в р-не 200 планов. 
Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продам в пос. Яковлевка 
2-эт. жилой дом, под домом гараж, под 
гаражом мастерская, сарай с гаражом, 
участок 11 сот. Отапливаемая пл. 90 
м/кв. Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам газифицирован-
ный дом в пос. Сурово, 60 м/кв, участок 
10 соток, гараж или обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 095-327-40-22.

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

Дружковка. Продам дом (68кв.м., 5 
комнат) в п.Алексеево-Дружковка. Участок 
11 соток, летняя кухня, подвал, колодец, 
гараж, хоз.постройки. Газ, проведена 
вода, в летней кухне газовая колонка. 
Двор выложен кирпичем. 135 тысяч 
грн, торг уместен. Тел. 099-335-60-81 
Валентина Игнатьевна.

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

Дружковка. Продам дом 4-комн. 
газифицированный, бойлер гор. воды. 
Общ. уч-к 11 сот. Цена договорная. 
Тел. 067-996-40-79, 050-717-55-62.
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Дружковка. Продам дом 75 м/кв, по 
адресу Яковлевка, по ул. Почтовая 11. 
Есть газ, вода, свет, летняя кухня, навес, 
хоз. постройки. Рядом сад и школа. Тел. 
066-978-44-66.

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

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

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

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

Дружковка. Продам дом в пос. 
Яковлевка, 100м/кв, утеплен, вода, ту-
алет в доме, 1.5 этаж., приватизирован, 
отопление печное, газ рядом, проект на 
газ, окна пластиковые, недорого. Много 
места для ведения домашнего хозяйства. 
Тел. 066-146-31-36, 066-146-31-34.

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

Дружковка. Продам дом в р-не Жил-
копа по ул. Ленинградской, 8. Общая 
площадь дома 83.5 м/кв., под огородом 
11.5 сот. Вісота потолка 2.7, гараж, те-
лица, евро забор. Тел. 050-666-67-80.

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

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

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

Дружковка. Продам дом на Сурово, 
по ул. Сагайдачного 47 А, 63 м/кв, 8,5 
сотки усадьба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56, 066-342-36-13.

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

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

Дружковка. Продам дом пос. 200 пл. 
со всеми удобствами 60 м/кв. Тел. 050-
854-03-68, 050-472-82-53.

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

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

Дружковка. Продам срочно! Дом в п. 
Торецкий, хозпостр., гараж с ямой, вода 
в доме, отопление газ., печн., туалет, 
душ, торг для конкретного покупателя. 
Тел. 063-370-82-20, 050-552-87-32.

Дружковка. Продаю газиф. дом в 
р-не 200 пл. Имеются надворные по-
стройки, гараж. Удобства в доме. Тел. 
050-030-89-07.

Дружковка. Продаются 2 дома под 
дачу или под разборку в пос. Новонико-
лаевка. Тел. 050-862-57-32.

Константиновка. Благоустроенный 
газифицированный дом 70 кв м. Со 
всеми удобствами из пяти комнат. Цен-
тральный рынок, район телевышки. Без 
долгов, документы готовы. Возможен 
обмен на двухкомнатную квартиру. Тел. 
095-510-09-87.

Константиновка. Дом в районе 2 боль-
ницы по улице Костюшко рядом магазин 
«Кольцо». Во дворе душ и туалет. Гараж со 
смотровой ямой размером 4 на 6 м. Вода 
постоянно. Новый электросчетчик (день/
ночь). Без долгов. Частично с мебелью. 
Двухконтурный котел. Рядом с домом 
участок 8 соток, из них 3 сотки огорода. 
За дополнительной информацией и фото 
обращаться по Тел. 066-522-21-03.

Константиновка. Дом со всеми ком-
мунальными удобствами. В районе ж/д 
вокзала. Во дворе хоз. постройки, гараж. 
Вода постоянно. Земельный участок 
7,5 соток. Участок приватизированный. 
Общаться по номеру Тел. 095-168-31-
56 Татьяна.

Константиновка. Продаётся жилой 
дом, в районе Центрального рынка, по 
улице Артемовская. Дом без долгов. Все 
коммуникации имеются: свет, газ, вода, 
канализация. Счётчики на свет, воду и 
газ установлены. Общая площадь 70 м 
(2), земельный участок 5 соток, дом со-
стоит из 5 комнат. С ремонтом,мебелью, 
бытовой техникой и кондиционером. 
На территории участка есть постройки: 
душ, туалет и подвал. Во дворе растут 
фруктовые деревья, весь участок огоро-
жен новым евро забором. Дом стоит под 
охраной. Тел. 066-083-70-56 Лариса.

Константиновка. Продается дом на 
червоном. Дом, хоз. постройки, земли 8 
сот., возможен обмен на 4 комн. кв. Тел. 
050-812-16-93.

Константиновка. Продается дом,в 
районе горы. Дом без долгов, газ вода, 
свет на всё счётчики, очень тёплый 
и уютный, ремонт частично сделан, 
стройматериалы есть, межкомнатные 
двери установлены, всё новое. Крыша 
из металлочерепицы, два котла газо-
вый и твердотопливный. В доступности 
детский сад, школа, почта, магазины. 
Возможен обмен на квартиру. Реальному 
покупателю торг. Все вопросы по Тел. 
066-933-44-85.

Константиновка. Продам газ дом 7*8 
р-н старая деревня, в доме частичные 
удобства. на все стоят счетчики, уста-
новлены пластиковые окна, есть горячая 
вода, вода холодная идет постоянно. 
Есть колодец, заборы сделаны. Долгов 
нет, стоит экономичный газовый котел. 
Тел. 050-270-00-69.

Константиновка. Продам дом с удоб-
ствами, газифицированный, пластиковые 
окна, кирпичный забор, имеется скважина, 
меблированный, хоз. постройки. Дом 
находится в Новоселовке, ухоженный. 
Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. Продам дом со 
всеми удобствами, по ул. Октябрьская, 
в районе паспортного стола. Общая 
площадь дома 108 м/кв, кухня 20 м/кв, 
в доме рабочий камин. Гараж с автома-
тическим открыванием. Дом продаётся 
с мебелью и техникой. Земля привати-
зирована. Больше информации по Тел. 
050-987-40-57 Наталья.

Константиновка. Продам новый трех 
этажный дом 225 м/кв. в центре города. 
Тел. 095-637-90-05.

Константиновка. Продам частный 
газифицированный дом, летняя кухня. 
Частично вставлены пластиковые окна, 
двор покрыт навесом; вся сантехника 
заменена на новые пластиковые тру-
бы;поставлен новый забор с профнастила 
со всех сторон. Общая площадь 72 м. 
Район центральный рынок. Тел. 099-
779-64-16 Юрий.

Константиновка. Продаю дом в 
хорошем состоянии на Червоном, все 
детали по Тел. 095-090-43-86.

Краматорск. Продается газифициро-
ванный дом 7*8 с удобствами, 20 соток 
земли, новый гараж 5*6, в трех уровнях, 
поселок Веселый в черте города. Тел. 
050-347-84-70.

Продам или сдам в аренду дом с 
паровым отоплением газ, вода, душь, 
гараж на две машины, на берегу 
оскольского водохранилища, Яцкое. Тел. 
050-347-84-70.

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

Дачи
Дружковка. Продается дача в об-

ществе “Дружба“ Яковлевка (старые 
виноградники) - 4 сотки. Домик с по-
гребом, свет в доме. Сарай с туалетом, 
фруктовые деревья. Калитка с выходом 
на автобус. Цена 5000 грн. Торг уместен. 
Тел. 099-620-63-39.

Дружковка. Продам дачу в обществе 
“Восход“ два домика, два подвала, 4 
сотки, вода, свет, охрана, на разборку 
не продается. Тел. 099-394-49-56.

Дружковка. Продаются дачи на Суро-
во “Надежда“ с печным отоплением, вода, 
скважина, свет. Тел. 095-903-05-06.

Продается дача в Купянский район, 
Харьковской обл. возле р. Оскол, есть 
дом + участок. Тел. 093-255-27-29.

Иное
Дружковка. Продается план 10 соток, 

овощехранилище 4*8, колодец, фунда-
мент, огорожен, плиты на перекрытия, 
План 10 соток, колодец, водонапорная 
башня, трубопровод, огорожен, пос. 
Донской. Тел. 099-939-09-37.

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

Дружковка. Продам элитный участок 
земли 17 соток, по ул. Солнечной под 
застройку жилого дома, в р-не Пушки. 
Тел. 050-608-81-63.

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

Гаражи
Дружковка. Продам гараж во 

дворе маш. техникума, 89 м/кв, Тел. 
050-226-68-85.

Транспорт
Дружковка. Продам авто прицеп 

“Креон“. Тел. 050-622-02-63.

Автомобили
Дружковка. Продается “ВАЗ 2101“ 

красного цвета, в рабочем состоянии. 
Тел. 095-401-83-91.

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

Дружковка. Продам ВАЗ 2106 1991 
года газ, бензин. 138 родной пробег, 
диски R-16 4 шт, Веко Салют. Тел. 
095-362-14-14.

Дружковка. Продам ВАЗ 21093 1998 
г. в., парктроник, стеклоподъемник, элек-
тронный замок, цвет металлик, состояние 
хорошие, бензин. Тел. 095-220-55-97.

Константиновка. Продам авто Ауди-
80 1987 г. в. объем 2.3 газ-бензин. Цена 
договорная. Тел. 095-570-61-16.

Константиновка. Продам ВАЗ-2143-
20 2006 г. в. Инжектор газ/бензин, 
ухоженный, зеленного цвета. Тел. 
050-754-12-14.

Мото, вело
Дружковка. Продается детский ве-

лосипед 5-10 лет. В хорошем состоянии. 
Тел. 050-779-15-34.

Дружковка. Продается скутер 
YIBEN 150 т - 15J в рабочем состоянии. 
Зарег. 2013 г. Новый аккумул. Тел. 
095-163-52-44.

Запчасти
Дружковка. Продам 2 ската на 13 

в сборе, новые беларусь, карбюратор, 
на жигули 01-06, заднее стекло на ВАЗ 
01-06. Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам летнюю резину 
Premiorrl 185/65R14 84H производства 
Украина б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
095-428-47-39.

Дружковка. Продам на “Жигули“ ру-
левой редуктор, балка, фаркоп, ступица, 
трамплер,газ “Пропан“, шатуны, полуоси, 
диски, барабаны, супорта, тент на прицеп. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам на Москвич 
ру. редуктор, кулиса, зад. мост, помпа, 
редуктор привода спидометра. Тел. 
050-174-19-45.

Мебель
Дружковка. Продается диван-кровать 

“Американка“ 700 грн, трюмо (СССР) 300 
грн. Тел. 066-233-31-47.

Дружковка. Продается кровать 
односпальная в хорошем состоянии с 
ортопедическим матрасом в хорошем 
состоянии. Тел. 095-560-09-91.

Дружковка. Продается сервант - Гер-
мания, 2 кресла и 2 пуфа, 2 ковра 2*3, 
1.2*2, 2 паласа 2*3, швейная ножная ма-
шинка “Орша“, кастрюля алюминиевая 30 
л, банки 3 л. и 4 л. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продается стол темн. 
полировка, раздвижной шифоньер поли-
рован, новый матрас, новые босоножки 
белые цветом р. 37, водонагреватель 
б/у. Тел. 050-673-12-39.

Дружковка. Продается тумба под 
телевизор, кресло, шкаф, 2 вентилятора, 
черепяная бочка, банки 3л, весы, судки, 
все недорого. Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продается тумбочка, 
кровать, матрас ортопедический, шифо-
ньер, телевизор, тумбочка под телевизор, 
пылесос, трюмо, 2 машинки автомат в 
вертикальной загрузкой, холодильник. 
Тел. 095-846-39-89, 095-308-99-19.

Дружковка. Продается уголок 
из 2 диванов и 2 кресел, стол для 
школьника, 2 кровати деревянные, 
оборудование для промышленного 
холодильника. Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продается: кухня - кухон-
ный стол, мойка, кран с гибким шлангом 
с тумбой, современ. столешница, все 
новое, не дорого. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам новую кровать 
размером 0,8*1,9 м. Кровать б/у размером 
0,85*1,9. Тел. 066-793-63-95.

Дружковка. Продам раздвижные 
столы 1,2*0,8 м, 1*1,1 м, 1,2*0,95 м. 
Тел. 066-067-22-87.

Дружковка. Пылесос, трюмо, шифо-
ньер, односпальная кровать с ортопедиче-
ским матрасом, тумбочка под телевизор. 
Тел. 095-845-39-89.

Дружковка. Стол обеденный поли-
рованный, машинка швейная (ножная), 
2 кресла, кафельная плитка. Тел. 
050-988-40-70.

Зоомир
Дружковка. Отдам щенков дворняжки 

в хорошие руки. Тел. 099-073-78-15.

Дружковка. Продается бычок 1 мес. 
Тел. 099-065-31-84.

Дружковка. Продается корова крас-
но-белая, тельная. Продается телка 11 
мес. черно-белая. Цена договорная. Тел. 
099-022-66-01.

Дружковка. Продается Срочно, Де-
шего, аквариум с рыбками 20 л., термо-
метром, архитектурными композициями, 
кормом, кислородным компрессором. Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Продам корову на молоко 
с 5 отелом. Отвечу на все вопросы. Тел. 
095-642-56-55.

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

Дружковка. Продам рамки с сушью 
для пчел или меняю на отводки. Тел. 
050-470-51-41.

Дружковка. Продам щенков немец-
кой овчарки, проглистованы, кушают 
все. Остались только девочки. Тел. 
050-681-07-81.

Константиновка. Продам 2 козочек, 
возраст 1 месяц. Тел. 050-614-68-65.

Отдам в хорошие руки пушистого ко-
тенка, 2 месяца. Тел. 050-106-82-17.

Мир растений
Дружковка. Продается деревья и 

саженцы лимонов. Тел. 050-616-36-76.

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

Быттехника
Дружковка. Продается газовая печь 

“Электра“ в хорошем состоянии. Тел. 
095-894-25-01.

Дружковка. Продается стиральная 
машина “Донбасс“, центрифуга “Юла“, 
пылесос “Ракета“, холодильник “Донбасс“. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продается стиральная 
машинка полуавтомат “Сатурн“ новая. 
Цена 1000 грн. Тел. 050-621-28-78.

Дружковка. Продается холодильник 
“Атлант“ 2 камерный в хорошем состоянии 
в связи с переездом. 4000 грн. Торг. Тел. 
066-004-13-61.

Дружковка. Продается холодильник 
“Зануси“ с 3-мя морозильными камерами. 
Тел. 099-047-21-79.

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

Дружковка. Продам вентилятор 
напольный в отличном состоянии. 200 
грн. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продам газовую 
4-комф. печь б/у, рабочая 300 грн. 
Тел. 050-965-19-07.

Дружковка. Продам холодильник 
“Днепр“, в хорошем состоянии. Тел. 
066-146-31-34.

Константиновка. Продам б/ у холо-
дильник в хорошем состоянии рабочий! 
SAMSUNG сухой заморозки, камера вверху! 
Цена 4 500 грн. Тел. 095-634-48-41.

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

Радиотехника
Дружковка. Продается новый теле-

визор 43 дюйма. Xiaomi L43m5-5aru. Тел. 
095-244-97-32.

Дружковка. Продается телевизор ме-
ридиан 29 дюймов. Тел. 050-747-77-75.

Дружковка. Продам колонки Амфитон 
50 АС-022 с новыми динамиками в иде-
альном состоянии, домашний кинотеатр 
“Quadral“ новый, Германия. 120/240 вт., 
Кливер 100 ас-022 после реставрации и 
др., Blu-Ray проигрыватель с ресиверов 
высшего класса. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам музыкальный 
усилитель Sony TA 222, выходная мощ-
ность 80 Ват на канал, акустику Филипс 
65 вт., трехполосная, сабвуфер 4U 50вт 
1+2. Тел. 095-866-07-13.

Дружковка. Продам телевизор “LG“, 
в хорошем состоянии. Новую кожан. 
куртку (Цвет какао, кожа лайка). Тел. 
050-215-60-55.

Дружковка. Продам телевизор 
“Samsung“ 32 диагональ, не был в ремонте. 
Тел. 099-226-72-92, 093-274-73-52.

Дружковка. Продам телевизор Алкон 
и Фунай в отличном состоянии. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продам телевизоры 
Philips, Supra. DVD плеер усилитель 
гармония 70 м. Тел. 050-646-70-49.

Дружковка. Продам хороший 
компьютер,монитор 2500 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продается доска обрезная 
толщ. 25мм. дл. 6 м. 0,8 м/куб сухая. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продается профнастил 
на забор 1205*1800 (толщина 0.5) цвет 
темная вишня 5 шт. Тел. 095-623-12-36.

Дружковка. Продается электови-
брационный пресс для изготовления 
шлакоблока. Тел. 095-439-07-13.

Дружковка. Продам половую доску 40. 
Цена договорная. Тел. 095-360-75-44.

Дружковка. Продам радиаторы но-
вые семи секционные 500 грн. Дверные 
полотна. Тел. 095-192-47-15.

Дружковка. Продам чугунные ра-
диаторы б/у в хорошем состоянии. Тел. 
095-587-72-19.

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

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

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

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

Продам профнастил, планки, 
уголки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56.

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

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

зима-лето, теплая подкладка отстеги-
вается, 52-54 р-р, женские брюки 48-50 
р-р, ветровки жен/муж 48-52 р-р. Тел. 
066-067-22-87.

Дружковка. Продается костюм 
мужской спортивный Адидас фирмен-
ный летний 500 грн. р-р 50-52. Тел. 
050-174-19-04.

Дружковка. Продается обувь мужская 
р-44, 43. обувь женская р-37, свадебная 
фата разного покроя и длины. одежда для 
девушки р. 46, джинсы мужские, джинсы 
женские р. 46-48. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам зимнее жен-
ское пальто, р-р 50 (новое). Тел. 
095-072-39-62.

Детский мир
Дружковка. Продается детская 

кроватка (манеж) в отличном состоянии. 
Тел. 099-224-58-73.

Дружковка. Продается детская 
одежда (грудной возраст и до 8-10 лет) 
недорого. Мужская одежда р-о 54-56, 
туфли 46-47 на полные ноги, недорого. 
Тел. 095-163-28-81, 095-517-49-32.

Дружковка. Продается коляска 
детская, складная, бочка керамическая 
40 л, кувалда металлическая 5 кг. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продаю детскую коляску 
(зимний и летний вариант) 2 в 1, в хоро-
шем состоянии, недорого. Торг уместен. 
Тел. 095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается пианино в 
очень хорошем состоянии, коричневое, 
этаж второй, 500 грн, зекркало 115*70 
100 грн, картина новая 300. Тел. 
095-520-43-71.

Книги
Дружковка. Продам библиотеку: 

классика, современная литература (Пи-
куль, Суворов, Маринина...), не дорого. 
швейная машинка, не дорого, посуда 
(сервизы, мельоровые ложки недорого). 
Тел. 095-163-28-81.

РАЗНОЕ
Дружковка. Продается брезентовая 

четырех местная палатка (Советская). 
Тел. 099-778-01-45.

Дружковка. Продается велосипед 
“Украина“ (не дорого), тюнер ТВ-32 (не 
дорого). Тел. 050-537-45-67.

Дружковка. Продается гирю 22 кг. 
или обмен на 16 кг. Тел. 099-059-54-30.

Дружковка. Продается домкрат, ни-
велир, инструмент, сварочный кабель, 
электрокабеля, шкаф с антресолью. 
Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продается компрессор 
и радиатор холодильника, весы стре-
лочные, клетка для попугая, клетки 
переносные для птиц, бутыля 20 
л. и таганок 2 комф. с балок Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продается морозильный 
ларь JUKA M400 S, обьем 326 л. б/у в 
отличном состоянии, недорого. Тел. 
066-274-88-60.

Дружковка. Продается новый 
шланг для пылесоса “Ракета“. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продается обогрева-
тель-вентилятор комнатный, электродрель 
220*350 Ват, электродвигатель однофаз-
ный 220*600 Ват. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается палатка 4-х 
местная, советская. Тел. 095-313-66-42.

Дружковка. Продается пароварка, 
струмок для получения сока из помидора, 
кирпич б/у, облицов. кирпич б/у. Тел. 
099-911-15-64.

Дружковка. Продается пасека; домик, 
улья, бидоны на 40 и 25 л., инвентарь. 
Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продается печь для ото-
пления дома, бани под твердое топливо 
(уголь, дрова) мощная, толщина металла 
20 мм. с шифером и трубой, р-ры 50*60*90 
(ш*в*г) см. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продается срочно два 
холодильника, и красивая двух спальная 
кровать. Тел. 095-747-96-57.

Дружковка. Продается улья ле-
жаки, домик пасечника, сушь, стекло 
на ВАЗ 2106, баки молочные. Тел. 
066-065-85-98.

Дружковка. Продается холодильник 
НОРД двух камерный, печка газовая б/у 
не дорого, телевизор Сатурн маленький 
недорого. Тел. 050-136-71-87.

Дружковка. Продам 2-камерн. хо-
лодильник “Ока“ два газовых баллона 
(50л), диван (книжка), телевизор “Patriot“ 
10 л. банки, швейную машинку ножную. 
Тел. 095-163-52-44, 050-847-25-10.

Дружковка. Продам банки, сейф, 
телевизор, холодильник,морозильную 
камеру, ковер, соковыжималку, мойку, 
кравчучку, кипятильник, карнизы, стол, 
табуретки, садовый инвентарь. Тел. 
050-776-56-05.

Дружковка. Продам батареи для 
отопления 3 шт. газовый резак универ-
сальный (новый) тумбочка для обрезки 
пчелиных рамок, четыре пыльце сборника 
(новые) полурамки на 145, ведра для 
меда из пищевого пластика 10 л. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам велосипед 
мужской импортный, мягкий трос бук-
сировочный, ножной компрессор для 
накачки колес, кабель для подзарядки 
аккумулятора, набор для пикника на 
четыре человека. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам вилы огородные, 
мясорубка электрическая, вентилятор 
комнатный “Дэлфа“. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам вольер для 
большой собаки, деревянные полы, 
утепленная будка. Тел. 050-974-74-88.

Дружковка. Продам две трости (обыч-
ная и для инсультника), электроблиницу. 
Тел. 050-052-10-29, 095-192-47-13.

Дружковка. Продам диван, ванную 
б/у. Тел. 050-235-88-85.

Дружковка. Продам инкубаци-
онное яйцо инд.ков и цесарок. Тел. 
095-041-59-87.

Дружковка. Продам ковер 3*4, 
2*3 в хорошем состоянии, муз. центр 
“Panasonic“ в отличном состоянии. Тел. 
095-144-47-85.

Дружковка. Продам ковер шерстянной 
2х3 цвет бордовый. Стол темн. полиров-
ка, раздвижной. Тел. 095-659-54-36.

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

Дружковка. Продам котел под тверд. 
топливо с 2 конфорками. Редуктор, трубы 
на отопления. Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продам крупорушку 
ручную, соковыжималку ручную, элек-
тросоковыжималку, термос 2 л. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам мельницу, 4 опе-
рации, измельчает зерно, лущит кукурузу 
в початках, измельчает стебли кукурузы, 
гарбуз, буряк. Тел. 095-192-47-15.

Дружковка. Продам мотопилу “Гуд-
Лак“, насос для полива “Харьков“, бц, 
электро-тепло вентилятор, пылесос 
“Ракета“, телевизор LG 52 см, Philips 
32, Xenon 32 см, Rainford 53 см. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам моющий пылесос 
“томас“, канистра на 20 л. из нержавейки, 
два керамических бочонка на 20 л., ко-
ванная подставка для цветов, банки 1 л. 
100 шт. 3, 2, 1.5 л. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам новый пиниборт 
спортивный. Тел. 095-683-86-50.

Дружковка. Продам перину, стулья 
и другую мебель, посуду, кухонную 
утварь, швейную машинку “Минерва“. 
Тел. 095-372-02-27.

Дружковка. Продам сварочный 
аппарат постоянного тока ВДУ 508, 2 
кравчучки, топоры и кувалды, пласма. 
решетки для душа, ящики пласм. по 20 кг. 
банки 0.5-1,2,3 л. огородный инвентарь. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам сварочный аппа-
рат постоянного тока ВДУ 508, кравчучки, 
тент на авто, массажёр на водительское 
съеденье, банки, огородный инвентарь. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам слуховой аппарат 
п-во ГДР (Новый) Стол компьютерный 
(новый) вагонку детскую (новую), 
батарею электрическую (новая). Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Продам телевизор, хо-
лодильник, швейная машинка ножная, 
кухонный уголок. Тел. 095-495-73-94.

Дружковка. Продам теплообменик 
новый для газовой колонки 10 литров. 
Металлические урны 50 грн. Метал-
лические вазы для летнего сада. Тел. 
050-819-20-08.

Дружковка. Продам тренажер Мак-Ме-
жек. Тел. 095-683-86-50.

Дружковка. Продам труба метал-
лическая Д-100 мм, решетка метал. 
на окна. 1,45*2,2. круги наждачные, 
разные, электрозвонок на батарейках. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам Хрусталь вазочки, 
салатнички, рюмки, фужеры, банки 0.25 
до 3 л. Тел. 050-559-76-97.

Дружковка. Продам электромотор 
б/у 3 Квт, 1500 об. Три черверт. трубы. 
Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продам электростанцию 
6.5 квт “Honda“, холодильник “Lg“ 2 камер-
ный, телевизор “Pioner“ 124 см, телевизор 
“Toshiba“ 55 см, съемный металлический 
заборчик. Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продаю высечку для 
забора, б/у телевизоры, швейные машин-
ка, ковер 2*3 м. Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продаюся улья 18-20 
рамок, рамки 300, автоматика Маяк 
КСН-16. Тел. 097-980-58-44.

Константиновка. Продам 3-литровые 
банки, мультиварку. Тел. 099-764-97-50.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 1-комн. кв. 
на втором или третьем этаже, недо-
рого. Рассмотрю все варианты. Тел. 
066-445-70-91.

Дружковка. Куплю гараж в р-не 
маленького самолета, 7 школы. Тел. 
095-145-21-71.

Дружковка. Куплю дачный уча-
сток в обществе Новатор, Горняк. 
Тел.099-027-95-02.

Быттехника
Константиновка. Куплю холодильник 

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

Прочее
Дорого куплю старые нерабочие 

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

Дружковка. Куплю 0,5 банки. Тел. 
050-194-98-12, 050-624-08-64.

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

Дружковка. Куплю холодильник, 
тиски, наковальню, зарядное для авто. 
электродвигатель. Тел. 099-140-74-16.

Константиновка. Кролика шкуры 
куплю очень дорого. А также куплю 
шкуры нутрий. Тел. 050-939-62-53.

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

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

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

СДАМ
Дружковка. Сдается 2-комн. кв. 

на 9 этаже (лифт работает) со всеми 
удобствами. пл. Ленина, рядом школа 
№6, ледовая арена, детский сад. Тел. 
099-096-38-18.

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

Дружковка. Сдам 1-комн. кв., с хоро-
шим ремонтом, с мебелью, в р-не “Чудо 
Маркета“ 10 микро. по ул. Смоленской. 
4/2. Тел. 099-027-36-57.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. на 2-ом 
этаже 5-этажного дома в районе школы 
№6. Мебель, ТВ, холодильник. Счетчики 
на воду, газ, эл. энергию. Тел. 066-077-
16-95 после 18:00.

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

Дружковка. Сдам на длительный срок 
2-комн. кв в р-не маг. “Орбита“ 5/5. Тел. 
050-942-91-32.

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

Константиновка. Долгосрочная 
аренды 2-комн. кв., в р-не Нулевого. 
Цена 2500 грн. /м вместе с комнатни-
ми. Владислава. Тел. 095-379-33-65.

СНИМУ
Дружковка. Порядочная семья снимет 

дом в черте города. Тел. 095-404-61-30.

Дружковка. Семья снимет 2-комн. кв., 
в р-не пл. Соборной. Тел. 066-815-59-06.

Дружковка. Сниму 1-комн. кв., по 
Соборной, за квартплату, с мебелью. 
Тел. 066-070-08-45.

Дружковка. Сниму 2-комн. кв., с 
последующим выкупом в р-не микро. 
Тел. 095-466-58-79.

Дружковка. Сниму недорого квар-
тиру с мебелью в р-не 17 школі. Тел. 
066-122-44-09.

МЕНЯЮ
Дружковка. Куплю или пменяю не 

рабочую швейную машинку 2М. КЛ. 
ПМЗ. на телевизор панасоник. Тел. 
099-704-16-09.

Дружковка. Меняю 1-комн. кв., на 
гараж, дом или автомоб. по договорен-
ности. Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Меняю ухоженный дом 
со всеми удобствами в р-не 200 планов, 
гараж, на 2-комн. кв. в 9-этажном доме 
(2-3 этаж, автономное отопление) с 
доплатой. Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Обменяю уютный, 
небольшой дом в пос. Яковлевка по 
ул. Белякова на 3-комн. кв. В доме газ, 
вода, хоз. постройки. Большой фруктовый 
сад. По ул. асфальт. или продам. Тел. 
095-464-47-84.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчення дитини з бага-
тодітної сім‘ї на ім‘я Бондаревої Тетяни 
Валентинівни вважати недійсним.

Втрачене посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім‘ї на ім‘я Лук‘янченко Вла-
дислави Анатоліївни вважати недійсним.

Константиновка. 29 мая в р-не же-
лезнодорожного вокзала была утеряна 
карта водителя на Пидяшенко Валерия 
Владимировича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 099-415-83-56.

Прочее

Дружковка. Найдет телефон Xiaomi 
Redmi 9. Верну за вознаграждение. Тел. 
066-549-25-32.

Сообщения
Дружковка. Отдам щенка красивой 

дворняжки, 5 мес., в хорошие руки. Тел. 
095-197-20-28.

Повідомляємо власника (користу-
вача) суміжної земельної ділянки за 
адресою м.Дружківка,вул.Чернігівсь-
ка,27, про те,що 18 червня 2021 р.,з 
11.00 по 13.00 будуть проводитися 
роботи по встановленню (відновлен-
ню) межових знаків меж земельної 
ділянки розташованої за адресою 
м.Дружківка, вул.Чернігівська, 25. У 
випадку нез‘явлення встановлення 
(відновлення)межових знаків буде 
виконуватись без вашої присутності. з 
усіх питань зазначених у повідомленні 
звертатися за тел. 066-065-94-48.

Повідомляємо власника (користу-
вача) суміжної земельної ділянки за 
адресою смт.Олексієво-Дружківка,вул.
Бібліотечна ,1 та вул. Каліберди,57, 
про те,що 18 червня 2021 р.,з 08.00 по 
10.00 будуть проводитися роботи по 
встановленню (відновленню) межових 
знаків меж земельної ділянки розта-
шованої за адресою смт.Олексієво 
-Дружківка, вул.Каліберди, 59. У 
випадку нез‘явлення встановлення 
(відновлення)межових знаків буде 
виконуватись без вашої присутності.

з усіх питань зазначених у 
повідомленні звертатися за тел. 
066-065-94-48.

Ищу работу
Дружковка. Ищу любую оплачивае-

мую работу, шабашки, демонтаж квартир, 
земляные работы, поклейка обоев. Тел. 
066-724-40-80.

Дружковка. Ищу работу помощницы 
по хозяйству, 2-3 раза в неделю. Тел. 
095-597-94-27.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу женщину для 
работы на огороде, во дворе. Тел. 
095-026-13-81.

Требуется помощница по дому: 
побелка, покраска, уборка и пр. Тел. 
095-854-61-64.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
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Изменил
 про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою ви-

явлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність передбачає нове будівництво автозаправного комплексу (АЗК) по вул. Купріна, 36 в Центральному районі м. Маріуполь Донецької області. 
Будівництво АЗК планується здійснювати на орендованій земельній ділянці площею 0,2442 га, кадастровий номер 1412300000:04:016:0067, по вулиці Купріна, 36, 

місто Маріуполь, Донецької області. Цільове призначення земельної ділянки: 12.08. - для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг 
та допоміжних операцій.

Проектом передбачається влаштування двох підземних резервуарів для рідкого моторного палива загальною ємністю 40 м3 (перший резервуар ємністю 20 м3 розді-
лений на три секції: 5 м3, 10 м3, 5 м3, для 2 видів рідкого палива – бензини марок А-92, А-95, другий резервуар ємністю 20 м3 розділений на дві секції: 8 м3, 12 м3, для 
2 видів рідкого палива – бензину марки А-95V та дизельного пального) та підземний резервуар для зберігання СВГ ємністю 10 м3. 

Пропускна здатність АЗК – 120 заправок на добу по рідкому паливу, 80 заправок на добу по СВГ. Режим роботи АЗК – цілодобово.
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА»,  код ЄДРПОУ 22519085, юридична адреса: 39400, Полтавська обл., Машівський      р-н., смт Машівка, 

вул. Незалежності, буд. 130, тел. +38(05364) 91-3-70.
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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), місцезнаходження юридичної особи або місце 

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації
84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, тел.: (095) 644-25-25, E-mail:eko.d@dn.gov.ua, контактна особа Натрус Сергій Петрович.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться
Не зазначається. Відповідно до п.21 ст.17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Мі-

ністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-

ної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації
84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, тел.: (095) 644-25-25, E-mail:eko.d@dn.gov.ua, контактна особа Натрус Сергій Петрович.

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 

і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації
84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, тел.: (095) 644-25-25, E-mail:eko.d@dn.gov.ua, контактна особа Натрус Сергій Петрович.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 247 аркушах.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ним

- Центральна районна адміністрація Маріупольської міської ради, 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 39 (фактичне місцезнаходження пр. 
Миру, 29-б), MCRA@mariupolrada.gov.ua, 0629-33-64-71, Орліченко Михайло Павлович, з моменту опублікування оголошення у Реєстрі ОВД

- ПП «Компанія «Надежда» по вул. Купріна , 36 в Центральному районі м. Маріуполь Донецької області, контактна особа Шапошніков Дмитро Юрійович.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Приватне акціонерне товариство «Глини Донбасу» оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами кар’єру 
ділянки Розівська Кучеровоярського родовища вогнетривких та тугоплавких глин у Добропільському районі Донецької області.

Дані щодо юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Глини Донбасу», код ЄДРПОУ: 23354002, юридична адреса: 85053, Донецька обл., Добропільський р-н, селище Дорожнє, 
станція Мерцалово; керівник підприємства – Ткач Ігор Васильович; тел.: +380444903318. Основний вид економічної діяльності – 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну.

Промислова експлуатація Розівської ділянки Кучеровоярського родовища глин проводиться ПрАТ «Глини Донбасу» згідно Дозволу на користування надрами № 4439 від 17.10.2007 р. 
Площа кар’єра по зовнішньому контуру з в’їзною траншеєю становить 276,55 га. Кар’єр представляє собою площинне неорганізоване джерело викидів, на території якого рівномірно 
розподілені такі джерела виділення забруднюючих речовин як двигуни внутрішнього згорання кар’єрних машин та механізмів (екскаватори, бульдозери), джерела пиління при русі 
автотранспорту (взаємодія коліс з дорогою, здування пилу з кузову), виймально-навантажувальні роботи та викиди зважених речовин під час рекультивації. Загальні обсяги викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять 19,7004 т/рік (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом). При спалюванні 
дизельного палива в двигунах внутрішнього згорання кар’єрних машин в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, сажа, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, оксид азоту, метан, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), 
бенз(а)пірен так вуглецю діоксид. Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел викидів становлять 9892,492 т/рік.

На межі СЗЗ та поблизу найближчої житлової забудови концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми.
Пропозиції та зауваження щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами кар’єру ділянки Розівська Кучеровоярського 

родовища вогнетривких та тугоплавких глин у Добропільському районі Донецької області надсилати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення у Донецьку 
облдержадміністрацію за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. 06264-3-53-90.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТО-

ТРИВКИХ ВИРОБІВ» оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для свого об’єкту, що знаходиться 
за адресою: 85285, Донецька обл., смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 1а.

Дані щодо юридичної особи: ПрАТ «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ 
ВИРОБІВ»; адреса: 84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с-ще Опитне, вул. Київська, 
буд. 5; директор – Чуйко Віталій Леонідович; тел.: (050) 423-28-83.

Підприємство розробляє Курдюмівське родовище вогнетривких і тугоплавких глин Ос-
новний вид економічної діяльності – 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну.

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об’єкті є: виймаль-
но-навантажувальні роботи та транспортування розкривних порід і глини до місць відван-
таження; тимчасовий відвал розкривних порід; склади ґрунтово-рослинного шару; димова 
труба котлоагрегату; витяжна вентиляція від обладнання; склад товарної глини; зварюваль-
ний пост; дихальні патрубки ємностей зберігання пального; паливо-роздавальна колонка; 
лоток для приймання вугілля; склад паливного шлаку.

У атмосферне повітря можуть виділятися забруднюючі речовини в наступних кількостях 
(т/рік): оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,066; ок-
сид вуглецю – 0,353; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
– 0,038; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за скла-
дом – 110,1099; арсен та його сполуки в перерахунку на арсен – 4,912Е-05; хром та його 
сполуки в перерахунку на триоксид хрому – 2,159Е-04; мідь та її сполуки в перерахунку 
на мідь – 6,976Е-05; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 4,087Е-06; нікель та його 
сполуки в перерахунку на нікель – 6,233Е-05; свинець та його сполуки в перерахунку на 
свинець – 4,788Е-05; цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) – 9,618Е-05; немета-
нові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,2477; залізо та його сполуки (у перерахунку 
на залізо) – 0,0009; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,0001; 
вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний ор-
ганічний вуглець – 0,002; метан – 4,128Е-04; вуглецю діоксид – 42,4028; азоту(1) оксид 
(N2O) – 5,779Е-04.

Нормативна санітарно-захисна зона, відповідно до законодавства, складає 300 м. СЗЗ 
витримана. На межі СЗЗ та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі не перевищують встановлені законодавством допустимі 
норми.

За більш детальною інформацією звертатися до організації-розробника документації: 
ТОВ «НП «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ: 41665505. Адреса: 03151, м. Київ, вул. 
Народного Ополчення, буд. 1; тел.: (067) 238-06-91; e-mail: office@expertcentr.com.ua.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо наміру отримати до-
звіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ПрАТ «КУРДЮМІВСЬ-
КИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ» протягом 30 днів з моменту опублікування 
даного повідомлення проводить Костянтинівська міська рада за адресою: 85114, м. Ко-
стянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260; тел.: +38 062 724-28-90, +38 062 724-16-75, +38 062 
724-03-23; e-mail: kon.v@dn.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки документу державного планування

 Повна назва документу державного планування.

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку Маріупольської міської 
територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування.

 Програма затверджується Маріупольською міською  радою.

Передбачувана процедура громадського обговорення 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадськість 

в межах строку громадського обговорення, має право подати в письмовій формі (в тому 
числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки Змін до Програми економічного і соціального розвитку Маріупольської 
міської територіальної громади на 2021 рік.

 Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто з 09.06.2021 р. по  
24.06.2021 р. включно.

Письмові зауваження і пропозиції подаються до Виконавчого комітету Маріупольської 
міської ради Донецької області (пр. Миру,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87555, або на 
електронну адресу - mar.v@dn.gov.ua)

Відповідальна особа: начальник відділу з питань екології та енергоменеджменту 
управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці міської ради, Леонідов 
Денис Леонідович (контактні дані: eco.dep@mariupolrada.gov.ua, (0629) 52-80-32).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                  С.В. ОРЛОВ
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ШАХТА «БІЛОЗЕРСЬКА», юридична та фактична адреса: 
85013, Донецька область, Добропільський район, м. Білозерське, 
вул. Будівельна, буд. 17, повідомляє про наміри отримання 
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Підприємство спеціалізується на видобутку кам’яного вугілля, 
яке задовольняє потребам промисловості.

Фактична адреса проммайданчиків: проммайданчик №1 
шахти №3: 85013, Донецька область, Добропільський район, 
с. Новоукраїнка, вул. Мінеральна, буд.15, проммайданчик №2 
шахти №4: 85013, Донецька область, Добропільський район, с. 
Новоукраїнка, вул. Мінеральна, буд.15 а. 

На території проммайданчику №1 шахти №3 розташовані: 
котельня, склад вугілля котельної, ковальський горн, 
металообробні верстати, установка вентиляторів головного 
провітрювання, деревообробні верстати, зварювальні та 
газорізальні пости, породний відвал, аварійний склад вугілля, 
склад золи, ємність з інертним пилом, пост фарбування, пост 
зарядки лужних акумуляторів, пост пайки деталей, склад 
привізного вугілля, пост завантаження вугілля, пост завантаження 
породи, внутрішньо-територіальні роз’їзди транспорту, 
резервуари та паливо-роздавальні колонки дизпалива. На 
території проммайданчик №2 шахти №4 розташовані: котельня, 
склад золи, установка вентиляторів головного провітрювання 
шурфу №3, дегазаційна установка шурфа №3 та зварювальний 
пост. В атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини: 
азоту (1) оксид [N2O], арсен та його сполуки в перерахунку 
на арсен, ацетон, спирт бутиловий, бутилацетат, вуглеводні 
граничні С12-С19, вуглецю діоксид, діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, етилацетат, етиловий 
ефір етиленгліколю, залізо та його сполуки, ксилол, манган та 
його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, метан, мідь та її 
сполуки в перерахунку на мідь, натрію гідрооксид, нікель та його 
сполуки в перерахунку на нікель ,оксид вуглецю, оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 
за складом, ртуть та її сполуки, свинець та його сполуки в 
перерахунку на свинець, сольвент нафта, толуол, уайт-спірит, 
хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому та 
цинк та його сполуки. Внаслідок діяльності проммайданчику 
№1 шахти №3 та проммайданчику №2 шахти №4 в атмосферне 
повітря викидаються 27 забруднюючі речовини. Валовий 
викид забруднюючих речовин, згідно проведених розрахунків, 
становить 22780,2 т/рік, у тому числі парникових газів – 21926,1 
т/рік.

Фактична адреса проммайданчика № 4 повітря-подавальної 
свердловини: 85023, Донецька обл., Добропільський район, с. 
Первомайське, вул. Гагаріна, буд. 59 а.

На території проммайданчику № 4 повітря-подавальної 
свердловини розташовані: 4 котлоагрегати КВ-Т-1,0 М та склад 
золи площею 600 м2.  В атмосферне повітря потрапляють 
забруднюючі речовини: метан, речовини у вигляді суспендованих 
твердих часток недиференційованих за складом, оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид 
діазоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, вуглецю діоксид, нікель та 
його сполуки, цинк та його сполуки, свинець та його сполуки, 
ртуть та її сполуки, арсен та його сполуки, мідь та її сполуки, 
хром та його сполуки. Внаслідок діяльності проммайданчику 
№ 4 повітря-подавальної свердловини в атмосферне повітря 
викидаються 14 забруднюючих речовин. Валовий викид 
забруднюючих речовин, згідно проведених розрахунків, 
становить 1497,5 т/рік, у тому числі парникових газів – 0,007 т/
рік. 

Фактична адреса проммайданчика№ 3 шурфа № 4, 5: 85013, 
Донецька обл., Добропільський район, с. Новоукраїнка, вул. 
Мінеральна, буд. 15 б.

На території проммайданчику № 3 шурфа № 4, 5 розташовані: 
установка вентиляторів головного провітрювання шурфа № 4, 5 
та дегазаційна установка ПП ВНС № 2. В атмосферне повітря 
потрапляють забруднюючі речовини: речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 
та метан. Внаслідок діяльності проммайданчику № 3 шурфа № 4, 
5 в атмосферне повітря викидаються 2 забруднюючі речовини. 
Валовий викид забруднюючих речовин, згідно проведених 
розрахунків, становить 9268,3 т/рік, у тому числі парникових 
газів – 9268,1 т/рік. 

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний 
термін після публікації до Донецької обласної державної 
адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6. Тел. (06264) 6-03-30, (06264) 2-04-55, 
0-800-507-506, e-mail: citizen@dn.gov.ua, donoda@dn.gov.ua.
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____________________________________
 (дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
______________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                                                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»                                              
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 

                                                                                            код згідно з ЄДРПОУ: 00191796                                                                                          
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.

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
84205, Донецька обл., місто Дружківка, вул. Поленова, 112,
 e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел.0626420416, 0503261762.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Рекультивація кар’єру Південний ділянки Західна та Північна-1 Новорайського 

родовища вогнетривких глин ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», Кра-
маторський район Донецької області 

Технічна альтернатива 1:
Проектом передбачається здійснення гірничотехнічної й біологічної рекультива-

ції всіх порушених земель .  Для рекультивації використовується родючий шар 
ґрунту, раніше селективно відпрацьований і знятий з земельних ділянок в контурі 
земельного відводу кар'єру Південний, складований в межах земельного відводу. 
Родючий ґрунт відсипається самоскидами й планується бульдозером. Плануваль-
ні роботи, виположування укосів кар’єру виконуються бульдозером Т-15, Т-25, 
Dressta TD-25M або аналогічним.

Технічна альтернатива 2:
Технічною альтернативою рекультивації родовища буде селективне відпрацю-

вання родючого шару ґрунту екскаватором Hidromek HMK 490 LC-HD з наван-
таженням в автосамоскиди й транспортуванням на ділянки, що рекультивуються.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Новорайське родовище вогнетривких глин розташоване на території Краматор-

ського району та землях Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади 
Краматорського (раніше Слов’янського) району Донецької області та Дружків-
ської міської територіальної громади Краматорського району (раніше- Торської 
сільської ради Костянтинівського району)Донецької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Місце провадження планованої діяльності територіально обумовлене місцем 

розташування відпрацьованого кар’єру. Відповідно інша територіальна  альтерна-
тива не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище можна оцінити як позитивне. Найбільш важли-

вим із соціально-економічних факторів є поліпшення загальної соціально-еконо-
мічної ситуації в районі за рахунок зайнятості місцевого населення та працівни-
ків, покращення екологічної ситуації району. В цілому, вплив планової діяльності 
об’єкту на соціально-економічне середовище можна оцінити як допустимий.

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

Проектом передбачається здійснення гірничотехнічної й біологічної рекультива-
ції. Рекультивації підлягають всі порушені землі кар’єру Південний. Усі порушені 
землі рекультивуються під посадку дерев і чагарників. Загальна площа порушених 
земель – 141,16 га. Враховуючи сучасний стан території, що підверглася самоза-
ростанню рослинністю, спеціального формування й виположування укосів, плану-
вання рельєфу, нанесення шару родючого ґрунту, тобто виконання гірничотехніч-
ної рекультивації проектом не передбачається. Для проведення зазначених робіт, 
насамперед, треба було б викорчувати дерева й чагарники, що ростуть на ділянці. 
Більше того, після посадки нових зелених насаджень існуючого сьогодні ступеню 
заростання поверхні довелося б чекати ще кілька років. Нема рації зруйнувати 
створене природою, щоб одержати такий же результат з більшими матеріальними, 
трудовими й часовими витратами. Завдання полягає в тому, щоб максимально ви-
користати й зберегти існуючу рослинність. Таким чином, південно-західна части-
на відвалу й прилеглі землі навколо кар’єру загальною площею 22,78 га являють 

собою закінчений і сформований гірничотехнічний об'єкт, в результаті природного 
заростання рослинністю біологічно відновлений, тобто рекультивований під лісо-
насадження. Ці ділянки не підлягають рекультивації. Загальна площа порушених 
земель, на яких буде виконана біологічна рекультивація, складає 118,38 га. Гірни-
чотехнічній рекультивації не підлягають ділянки площею 29,61 га, на яких нанесе-
но родючий шар ґрунту, тобто гірничотехнічна рекультивація виконана повністю: 

- укоси кар’єру – 5,46 га; 
- плато відвалу – 7,63 га; 
- укоси відвалу – 14,85 га; 
- берми відвалу – 0,81 га; 
- інші землі – 0,86 га.
Загальна площа порушених земель, на яких буде виконана гірничотехнічна ре-

культивація, складе 88,77 га.
Режим роботи кар'єру приймається цілорічний, при безперервному робочому 

тижні, в 2 зміни тривалістю 11 годин. Роботи з біологічної рекультивації земель 
ведуться тільки в теплу пору року з плюсовою середньодобовою температурою, 
переважно в суху погоду, в одну зміну. Строк рекультивації – 3 роки. Кількість 
робітників буде складати – 6 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 :
Екологічні обмеження:
- при впроваджені планованої діяльності дотримуватись нормативів екологічної 

безпеки;
- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря повинні не перевищувати 

гранично-допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі;

- дотримуватись вимог Водного кодексу України та інших нормативно-правових 
документів, що пов’язані з водним середовищем.;

- обмеження впливу на рослинний та тваринний світ у відповідності до чинного 
законодавства;

- недопустимість погіршення умов існування, розмноження, міграції диких тва-
рин.

- недопустимість допущення забруднення ґрунту та надр.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами;
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відпо-

відно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 
3.3.6.037-99.

щодо технічної альтернативи 2: подібні до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Границі планованої діяльності в плані повинні забезпечувати додержання вимог 

«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», за-
тверджених наказом Мінохоронздоров’я України від 19.06.1996 р. №173.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернати-

вами:
щодо технічної альтернативи 1:
- вивчення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов родовища;
- дотримання технологій проведення рекультивації;
- запобігання пилоутворення;
- - вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх 

*  Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. Продовження на 23 стор.
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наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.
щодо технічної альтернативи 2: подібні до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструкту-

рою.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Негативний вплив на клімат і мікроклімат не значний.    
Під час планованої діяльності очікуються викиди забруднюючих речовин (су-

спендованих частинок, не диференційованих за складом, двоокис азоту, окис вуг-
лецю та ін.) в атмосферне повітря при роботі автотехніки, технологічного та до-
поміжного обладнання в межах існуючих природоохоронних та санітарних вимог 
законодавства.         

Вплив на поверхневі та підземні води не істотний.   
Вплив на флору і фауну проявляється у зміні середовища існування при прове-

денні рекультиваційних робіт.       
 

Вплив на ґрунти та геологічне середовище позитивний, так як роботи направлені 
на відновлення. Всі роботи виконуються згідно вимог санітарних та природоохо-
ронних норм. 

Вплив на навколишнє середовище шуму, вібрації та сейсмологічний вплив відпо-
відає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.   

Вплив на соціальне середовище визначається як прийнятний: наявні робочі міс-
ця, надходження коштів у місцевий бюджет. 

Негативний вплив на техногенне середовище відсутній.   
щодо технічної альтернативи 2: подібні до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності в межах планованої земельної ділянки не 

спричинить суттєвого негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я 
населення та буде у межах діючого санітарного та екологічного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась 
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- на соціальне середовище – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий 

вплив від роботи механізмів під час виконання рекультиваційних робіт. Вплив ви-
значається за результатами досліджень рівня вібрації і шуму;

- на рослинний та тваринний світ – незначні викиди забруднюючих речовин, шу-
мовий вплив від роботи механізмів під час виконання рекультиваційних робіт;

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-

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

Перша категорія (пункт 15, частина 2, стаття 3 Закону України "Про оцінку впли-
ву

на довкілля") – кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, 
їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 га.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впли-
ву на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного нега-
тивного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-

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

ченню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року та Постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу 
на довкілля» (додаток 4).

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

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

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

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, от-
риманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

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 впли-
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень 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 ді-
яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповнова-
женому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції 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 впли-
ву 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 роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (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 об-
ґрунтовано 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 діяль-

ності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля та інші документи дозвільного характеру, 

передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення 
(затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про про-
вадження планованої діяльності або подовження строків  її провадження (згідно 
пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впли-

ву на довкілля”, орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу 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
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, елек-
тронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Продовження. Початок  на 22 стор.

Областная газета “Знамя Индустрии”
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14 июня - 5 лунный день. Новая стрижка подарит Вам 
вдохновение, придаст творческих сил и энергии.

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

15 июня - 6 лунный день. Стрижка сегодня позволит 
избавиться от болезнеи� , также привлечет деньги.

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

16 июня - 7 лунный день. Стрижка сегодня означает обо-
стрение интуиции, которая в этот день Вам безусловно помо-
жет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.

День недели - среда. Поможет наладить отношения с людь-

ми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка 
в этот день недели становится предвестником неожиданного 
известия.

17 июня - 8 лунный день. Сегодня Вам захочется быть в 
центре внимания, делиться с окружающими своими идеями 
и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желани-
ями, чтобы не навредить себе. Излишняя активность может 
спровоцировать негативные чувства к Вам.

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

18 июня - 8 лунный день. Вообще любое кардинальное 
воздеи� ствие на волосы сегодня не благоприятно. Чтобы не 
привлекать к себе негатив или несчастье не стоит сегодня 
стричься. Окраска волос также нежелательна, вы можете 
поставить под удар свое достоинство.

День недели - пятница. Не рекомендуется посещать парик-
махерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимиче-

ские процессы в организме замедленны, и после пятничнои�  
стрижки волосы будут плохо расти.

19 июня - 9 лунный день. Стрижка сегодня - отличная 
подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при 
растущеи�  луне также благотворно скажется на их росте.

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

20 июня - 10 лунный день. Стрижка сегодня может нега-
тивно повлиять на Ваше самочувствие.

День недели - воскресенье. В этот день ваша связь с личным 
эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если 
в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать 
какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кста-
ти, эти рекомендации в полнои�  мере относятся не только к 
волосам, но и к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ИЮНЬ

   02.06.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Факт. 5. Антология. 10. Один. 15. Двойка. 18. Удочка. 19. Битум. 20. 
Автор. 21. Юнга. 22. Балаган. 26. Бета. 27. Зависть. 28. Атавизм. 29. 
Герб. 31. Каверза. 32. Храп. 34. Витрина. 36. Дистанция. 37. Виртуоз. 
41. Филе. 43. Обуза. 44. Окапи. 45. Овод. 47. Гравер. 48. Дворец. 51. 
Якут. 52. Юноша. 53. Уксус. 54. Урна. 56. Колокол. 58. Каравелла. 62. 
Дуршлаг. 66. Кома. 69. Слякоть. 71. Ария. 73. Подруга. 74. Лимпопо. 
75. Фара. 77. Отблеск. 81. Дама. 82. Дурак. 83. Идеал. 84. Шиньон. 85. 
Латынь. 86. Тест. 87. Коллекция. 88. Дичь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Звание. 2. Айва. 3. Фантазер. 4. Кубрик. 6. Нимб. 7. Орел. 8. Олег. 
9. Иран. 11. Дерево. 12. Нумизмат. 13. Ромб. 14. Экстра. 16. Статуя. 
17. Штатив. 23. Аванс. 24. Арена. 25. Абзац. 29. Гольф. 30. Брикет. 
32. Хлопок. 33. Повод. 35. Избранник. 38. Репертуар. 39. Лауреат. 40. 
Нокдаун. 42. Игрек. 46. Орган. 49. Строка. 50. Сутана. 51. Ярлык. 55. 
Акция. 57. Оппонент. 59. Рулет. 60. Вокал. 61. Лотос. 63. Штепсель. 
64. Фигура. 65. Крикет. 67. Овация. 68. Градус. 70. Опилки. 72. Изме-
на. 76. Альт. 77. Окно. 78. Баул. 79. Едок. 80. Киви. 81. Дата.

ПОГОДА •   ИЮНЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
14 июня - 20 июня

3. Пирожное из взбитых яичных белков. 5. Главное спортивное событие. 
10. Пенный напиток из бочки. 15. Колючка в пальце. 18. Высокая степень 
одаренности. 19. И римское избирательное, и конституционное на труд. 
20. Сигнальные удары в колокол для сбора людей. 21. И открытая рана, и 
придирчивая жена. 22. Вредные вещества, содержащиеся в овощах. 26. 
Материал для свечей. 27. Наука о прошлом. 28. Часть дома или квартиры. 
29. Титул Монте-Кристо. 31. Украинский народный певец аккомпанирующий 
себе на кобзе.32. Хлебный освежающий напиток. 34. Напильник 
небольшого размера. 36. Родственник патефона. 37. Маленькие мушки. 
41. Походный персональный продовольственный запас. 43. Каменная гора 
с отвесными склонами. 44. Священная гора олимпийских богов. 45. Крутой 
номер гостиницы. 47. Обстановка в комнате. 48. Пикантный купальный 
костюм. 51. Небольшой набросок, очерк. 52. Самая нижняя часть ноги. 
53. Служитель Фемиды. 54. Музыкальная единица. 56. Источник тепла 
в квартире. 58. Остаточные обычаи, традиции прошлого. 62. Самый 
ловкий артист цирка. 66. Любимчик тещи. 69. Полное отсутствие всякого 
управления. 71. Полудрагоценный камень со слоистым распределением 
окраски. 73. Старше генерала. 74. Застекленная пристройка к дому. 75. 
Птичий, скотный или монетный. 77. Место крепления люстры. 81. Сын 
сына. 82. То же, что и шарф. 83. Осмотр квартиры при понятых. 84. Ветви 
дыхательного горла. 85. Зеленый овощ из банки. 86. Гора вещей. 87. Царь 
Индии. 88. Кокарда на фуражке капитана.

По горизонтали:
1. Революционный пистолет. 2. Льгота, предоставляемая более 

слабому игроку. 3. Самоходный аппарат для глубоководных 
исследований. 4. Письменное обращение с определенной просьбой. 
6. Второй по важности город Франции. 7. Переход через реку. 8. И 
шашки, и футбол. 9. Приморские песчаные холмы. 11. Правда, не 
требующая доказательств.12. Подсудимый в суде. 13. Узбекский 
рис с мясом и овощами. 14. Примечание к тексту внизустраницы. 
16. Автомобиль. 17. Райское дерево. 23. Реакция на переедание, 
переадресованнаяФедоту. 24. Способность к логическому мышлению. 
25. Такса, но не собака.29. Инфекционное вирусное заболевание. 
30. Ночной душистый цветок. 32. Камень-цветокна морском дне. 33. 
Консервированный корм для скота. 35. Искусственная наседка.38. 
Культурный съедобный гриб. 39. Настойка лечебных трав для души. 
40. "Салями","Докторская", "Любительская". 42. Местонахождение 
учреждения. 46. Толстая веревка.49. Рыба, привозимая Костей в 
Одессу. 50. Опросный лист. 51. Набросок рисунка.55. Спортсмен-
силач. 57. Высшее научное звание. 59. Музыкальное произведение 
оживленногохарактера. 60. "Горло" вулкана. 61. Спортивные брюки. 
63. Одежный шкаф. 64. Древеснаялягушка. 65. Крепкий, сильный 
ребенок. 67. Первый новогодний месяц. 68. Работник цирка.70. 
Владелец банка. 72. Оберег-хранитель. 76. Окантовка обуви. 77. 
Пивная шапка.78. Мама жены. 79. Планета - спутник Земли. 80. 
Слой торта. 81. Лживый болтун.

По вертикали:

ОВЕН. Появится возможность повысить профессиональный уровень. 
Перед вами обещают открыться новые горизонты, только меньше 
говорите и больше делайте. Могут возникнуть важные обстоятель-

ства, которые изменят ваши планы. В выходные родственники напомнят 
о себе, постарайтесь оказать им необходимую помощь. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ. Вы будете получать удовольствие от деловых встреч и контак-
тов. Общаетесь вы сейчас легко и непринужденно. Жизнерадостность 
и оптимизм сделают вас прекрасным собеседником и партнером. В 

выходные не стоит идти на конфликт, найдите другой выход из положения. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя. Перед вами открыты все пути. Звезды 
советуют отправиться в путешествие. Обещают отличную погоду, 
теплое море, живописные горы и приятную компанию. Ждите до-

рогие подарки и сюрпризы от любимого человека. Вы сейчас близки, как 
никогда, к исполнению ваших самых заветных желаний. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РАК. Судьба может подарить вам приятные знакомства, карьерный 
рост и успех в личной жизни. Но будьте осторожны при принятии 
решений, самообман способен сыграть с вами злую шутку. Вокруг вас 

могут кипеть настоящие страсти, оставайтесь благоразумны. В выходные 
отправляйтесь за город. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ЛЕВ. Судьба может предоставить вам несколько шансов, самое время 
что-то изменить в привычной жизни, чтобы достигнуть новых высот. 
Но вашим тайным врагом может стать излишняя самоуверенность. 

Постарайтесь трезво оценить свои таланты и возможности. И не отка-
зывайтесь от советов профессионалов. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА. Постарайтесь не гнаться за чем-то большим, иначе вы рискуете 
потерять то, что уже имеете. Нужно максимально сосредоточиться 
на том, чем занимаетесь в данный момент, лучше делать одно дело, 

но хорошо. В выходные постарайтесь соотнести свои желания с желаниями 
близких людей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

ВЕСЫ. Может поступить интересное деловое предложение, откры-
вающее перед вами новые возможности. Прошлые заслуги позволят 
вам начать достаточно перспективное дело. Вероятны непродол-

жительные поездки или командировки. В выходные уладятся семейные 
проблемы, начнется период полного взаимопонимания и необходимой 
помощи со стороны близких людей. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

СКОРПИОН. Подходящая неделя для демонстрации своих многочис-
ленных достоинств и талантов. Их обязательно заметят и вознаградят. 
Вам будет сопутствовать удача в делах, ждите солидную прибыль. 

Порадуют новости в личной жизни. Ваш оптимистический настрой подарит 
хорошее настроение близким людям и друзьям, вы будете желанным го-
стем в любой компании. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - суббота

.СТРЕЛЕЦ. Возможно знакомство с интересными людьми, прислу-
шайтесь к невзначай полученным советам. Жизнь откроет перед 
вами новые перспективы в работе и в личной сфере. В разговорах с 

друзьями не стоит слишком давить на них, ищите компромисс. В выходные 
близкие люди будут особенно нуждаться в вашей помощи, постарайтесь не 
отказывать им во внимании. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - среда. 

КОЗЕРОГ. Благоприятное для вас время практически во всех отноше-
ниях. Вам будет многое удаваться, особенно, если вы станете работать 
не в одиночку, а в сотрудничестве с другими, ведь так и легче, и 

выгоднее. Правда, для этого придется время от времени прикусывать себе 
язык, дабы не распугать партнеров не в меру критическими замечаниями. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ. Стоит заняться установлением более тесных контактов с 
коллегами, это поможет в развитии вашей карьеры. Но реальность 
внесет свою поправку в ваши воздушные замки. Рассчитывайте 

только на себя, так как остальные могут ошибаться или подвести по не 
зависящим от них обстоятельствам. В выходные ищите компромисс с лю-
бимым человеком, ведь только так вы заложите основу семейной жизни. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ. Вы должны быть открыты для предложений, и они начнут 
поступать к вам в нарастающем темпе. В решении деловых вопросов 
больше полагайтесь на интуицию, логика вряд ли приведет вас к 

желаемым результатам. Окажутся удачными деловые поездки и перегово-
ры. Не стоит совершать безответственных поступков, даже таких, которые 
кажутся вам пустячными. Постарайтесь выполнять обещания или сразу 
предупреждайте, что не знаете, как всё сложится. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

°C: ночь +13°, день 
+22°. Восход солнца – 
04:28, заход – 20:32. 
Продолжительность 
дня – 16:03.

°C: ночь +13°, день 
+23°. Восход солнца – 
04:28, заход – 20:33. 
Продолжительность 
дня – 16:04.

°C: ночь +15, день 
+23°. Восход солнца – 
04:28, заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:05.

°C: ночь +16°, день 
+24°. Восход солнца – 
04:28, заход – 20:34.
Продолжительность 
дня – 16:05.

°C: ночь +17, день 
+24. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:06.

°C: ночь +15°, день 
+23°. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:35.
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +13°, день 
+25°. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:35. 
Продолжительность 
дня – 16:07.

Среда 
9 июня

Четверг
10 июня

Пятница
11 июня

Суббота
12 июня

Воскресенье
13 июня

Понедельник
14 июня

Вторник
15 июня
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