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«ПОД ЕЛОЧКОЙ» ПУСТО…
В своей предвыборной 

программе летом 2019 
года тогда еще кандидат 
в народные депутаты по 
49-го избирательному 
округу Валерий Гнатен-
ко запланировал очень 
много сделать для Кон-
стантиновки. Вместе 
с рекламной агитацией 
избирателям раздавали 
стратегический план 
развития округа.

Были обещаны тер-
момодернизация 
десятка городских 

школ и детских садов, по-
купка оборудования для ле-
чебных учреждении� . А также 
– ремонт кровель на зданиях 
многоэтажек и полныи�  ка-
питальныи�  ремонт здании� , 
ремонт дорог. Замена кресел 
и оборудования в городском 
кинотеатре, приобретение 
модульнои�  котельнои�  для 
ДК, установка детских пло-
щадок во дворах многоэта-
жек и еще многое другое.

Прошло почти полгода, и 
журналисты решили прове-
рить, что из запланирован-
ного уже выполнено. Позво-
нили директору школы №32 
Мае Леоновои�  по поводу 
термомодернизации здания 
ее учебного заведения. Она 
ответила, что проект уже 
давно готов, прошел экспер-
тизу, и теперь все зависит от 
областного департамента, 
которыи�  обычно финанси-
рует расходы этого учеб-
ного заведения. О том, что 
такую помощь планировал 
оказать народныи�  депутат, 
Мая Владимировна даже не 
знала и сама по этому по-
воду к нему не обращалась,  

как и начальник городско-
го управления образования 
Ольга Барабаш. Чтобы не об-
званивать директоров школ 
и заведующих детскими са-
дами, которые упомятуны 
в «Плане», мы спросили ее 
о том, какие работы выпол-
нены в школах с помощью 
народного депутата. Однако 
Ольга Викторовна даже не 
в курсе таких грандиозных 
идеи�  нардепа.

Не знала о том, что Вале-
рии�  Гнатенко собирается ме-
нять кресла и оборудование 
в кинотеатре «Спутник» и 
его директор Инна Ягмуро-
ва. Хотя была бы очень рада 
такои�  помощи.

Не помешало бы новое 
оборудование и тубдиспан-
серу, но о его приобретении 
с помощью народного депу-

тата в этом лечебном учреж-
дении ничего не известно. 
Соответственно, и нового 
оборудования тоже нет.

Не в курсе планов народ-
ного избранника и жители 
домов № 139, 140, 142 и не-
которых других по проспек-
ту Ломоносова. В их дворах 
Валерии�  Гнатенко собирал-
ся установить современные 
детские площадки. Но пока 
ни одна из них не установ-
лена.

С того времени, когда 
часть константиновцев от-
дали Валерию Гнатенко свои 
голоса на выборах, прошло 
несколько месяцев, и изби-
ратели вправе ожидать вы-
полнения хоть небольшои�  
толики обещанного.

Хотя, если посмотреть до-
кументы, в которых пропи-

саны границы компетенции 
народных депутатов, то в 
принципе не понятно, ка-
ким образом данныи�  «План» 
может быть выполнен. За 
народными избранниками 
подобных полномочии�  не 
закреплено.

ПРИФРОНТОВАЯ КОНСТАНТИНОВКА 
ТЕРЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ

В Константиновке приняли бюджет-2020. Объем 
доходнои�  части городского бюджета на будущии�  
год прогнозируется в сумме 450,5 млн грн.

В день Святого Николая состоялась последняя в 
этом году сессия горсовета, где местные депутаты 
проголосовали за один из самых важных финансовых 
документов – городскои�  бюджет на 2020 год. Как от-
метила начальник финуправления Татьяна Куклис, 
которая презентовала документ, подготовленныи�  бюд-
жет Константиновки на будущии�  год сбалансирован, 
исходя из реальных возможностеи� . При расчете были 
учтены основные макроэкономические показатели и 
повышение социальных стандартов.

Наполняемость местнои�  казны обеспечивают два 
главных источника – общии�  и специальныи�  фонды.

В текущем номере газеты мы приводим документ 
в полном виде. Для следующего выпуска наши жур-
налисты подготовили анализ бюджета и Программы 
социально-экономического развития Константиновки 
в 2020 году. Не пропустите.

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т А

ГАЗ ПОДЕШЕВЕЛ

ОТКРЫТА «ОХОТА» НА «ДЖЕКПОТЫ»

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Т А Р И Ф Ы

Цена на газ в этом году меняется так часто, что 
каждыи�  месяц приходится платить по-ново-
му. Так, в декабре за один кубометр голубого 

топлива жителям Донецкои�  области нужно будет за-
платить по 6,08 грн.

В эту сумму входит и налог на добавочную стоимость, 
и транспортные расходы, и стоимость распределения 
газа.

Тем временем, цена одного куба газа для промыш-
ленных потребителеи�  – 9,96 гривни.

20 декабря Кабинет 
Министров Украины 
принял решение запре-
тить распространение 
лотерей в лицензионных 
условиях. Напомним, что 
ранее под видом проведе-
ния лотерей свой бизнес 
строили владельцы игро-
вых автоматов. Сейчас 
подобные заведения стали 
вне закона.

Жрналисты «ЗИ» ре-
шили проверить, 
как соблюдаются 

требования правительства в 
Константиновке. 

Никому из представителеи�  
масс-медиа не удалось встре-
тить работающии�  компьютер-
ныи�  клуб с «лотерееи� ». Боль-
шинство заведении�  не просто 
закрылись, но и сняли свои 
вывески, так что только старо-
жилы могут указать место, где 
раньше процветала «госпожа 
удача». Часть помещении�  уже 

предлагаются в аренду.
Но, несмотря на это, мы об-

ращаемся к нашим читателям: 
если вы стали свидетелем не-
законнои�  игорнои�  деятельно-

сти, сфотографируи� те «дерз-
кое» заведение и пришлите 
снимки нам в редакцию на 
адрес post.zi.dn.ua@gmail.com.

Вам будут признательны 

не только журналисты, но и 
многие семьи, пострадавшие 
от пагубного азарта своих 
близких.

ИТОГИ КОНКУРСА «МОЙ ГОРОД»

В центральнои�  городскои�  библиотеке имени Шев-
ченко прошла конференция для победителеи�  
конкурса социальных проектов «Мои�  город», 

которыи�  в нынешнем году впервые проводила для 
Покровска и Мирнограда компания «Донецксталь» в 
партнерстве с общественнои�  организациеи�  «Покров-
ская платформа совместных деи� ствии� ».

Мероприятие было посвящено завершению реали-
зации 20 проектов – по 10 от каждого города, инициа-
торами которых выступили активные представители 
местных громад. Почетными гостями торжества стали 
генеральныи�  директор ЧАО «Донецксталь» Ильдар 
Салеев, Мирноградскии�  городскои�  голова Александр 
Брыкалов, заместитель Покровского городского голо-
вы Елена Олехнович.

Всего для участия в конкурсе, объявленном веснои�  
этого года, поступило 56 проектов. 46 было отобрано 
для участия в народном голосовании на саи� те ЧАО 
«Донецксталь».

Победители определялись жюри по главному крите-
рию – максимальному количеству отданных за проект 
голосов. 26 июня руководители инициативных групп 
получили сертификаты на реализацию идеи� . Стои-
мость денежного гранта, выделенного компаниеи�  
«Донецксталь» на один проект, составляла 100 тысяч 
гривень. Общии�  бюджет конкурса – 2 миллиона.

С июля по декабрь 2019 года все проекты-победители 
конкурса «Мои�  город» были успешно реализованы: 6 – 
в сфере образования, 9 – спортивнои�  направленности 
и 5 проектов по благоустрои� ству.

П О К Р О В С К
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ЗА ЛЬГОТНИКОВ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМ 

ЗАПЛАТИЛИ
Из бюджета Констан-

тиновки на компенсацию 
потерь от бесплатно-
го проезда льготников 
перевозчикам города в 
этом году перечислили 
3,5 миллиона гривень.

Право бесплатного 
проезда льготникам га-
рантировано законом. И 
в большинстве городов 
Украины пенсионеры 
и инвалиды бесплатно 
ездят в муниципальном 
транспорте, которого в 
Константиновке нет. По-
этому всех льготников в 
своих автобусах бесплат-
но обязаны возить част-
ные перевозчики.

Журналисты «Знамени 
Индустрии» решили про-
верить, как водители ав-
тобусов соблюдают пра-
вила льготного проезда.

10 декабря, около 8:00 
в автобусе по маршруту 
«5-А» на Центральном 
рынке было восемь 
пассажиров. Женщина, 
по-видимому, контролер, 
брала с льготников по че-
тыре гривни. На просьбу 
показать, где написаны 
такие правила, ответи-
ла, что все вопросы к 
перевозчику, и указала 
на номер телефона, раз-
мещенныи�  в салоне.

Перевозчик ответил, 
что такого указания не 
давал, льготники долж-
ны ездить бесплатно, 
как и во всех других ав-
тобусах.

Через несколько минут 
к остановке подошел ав-
тобус по маршруту «Б». 
Молодои�  водитель про-
пустил всех пятерых сто-
ящих на остановке пен-
сионеров и инвалидов. 
Между собои�  пожилые 
женщины говорили, что 
этот водитель всегда за-
бирает всех льготников.

На второи�  день журна-
лист ездил в автобусах 
6/7 и 6/8, «единица», 
«двои� ка». На остановках 
по маршруту следования 
входили граждане явно 
пенсионного возраста (за 
семьдесят) и платили за 
проезд. Хотя в салонах 
были свободные места. 
На вопрос, зачем они 
это делают, отвечали, 
что не хотят себе нервы 
портить, так как многие 
водители больше трех 
льготников бесплатно 
не везут.

18 декабря соблюде-
ние правил перевозки 
пассажиров проверяли 
не только журналисты, 
но и депутаты горсовета, 
и работники коммуналь-
ного управления. Для 
подстраховки пригласи-
ли полицеи� ских.

Продолжение на стр. 4

Т Р А Н С П О Р ТС И Т У А Ц И Я

НЕРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 
ВМЕСТО ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ МАЛОЛЕТКИ МОЮТ МАШИНЫ

Такую незамыслова-
тую услугу мальчишки 
предлагают посе-
тителям городских 
торговых центров в 
Константиновке.

Вот уже несколько 
днеи�  возле круп-
ных супермарке-

тов города утром и днем 
бегают трое мальчишек. 
Грязные, худенькие, не-
высокого роста дети пред-
лагают автовладельцам, 
которые приезжают за 
покупками, за символи-
ческую плату протереть 
стекло и фары машины.

Для этого в карманах 
у «предпринимателеи� » 
имеется средство для 
очистки стекол и заму-
соленные тряпочки. По-
сетители супермаркетов 
преимущественно отка-
зываются от этои�  услуги: 
некоторые смотрят на де-
теи�  с сочувствием, другие 

– пренебрежительно.
Журналисты «ЗИ» за-

стали эту троицу возле 
«Эко-маркета». Мальчиш-
ки нам тоже предложили 
помыть стекло и фары. 
Оставить без внимания 
эту ситуацию мы не могли 
и сообщили об увиденном 
полицеи� ским. Спустя 10 
минут, сотрудники юве-
нальнои�  превенции уже 
были на месте.

Увидев правоохрани-
телеи� , мальчишки было 
бросились бежать, но по-
лицеи� ские «пресекли по-
пытку скрыться». В разго-
воре выяснили, что дети 
уже не впервые попадают 
в поле зрения работников 
ювенальнои�  превенции – 
их семьи состоят на учете 
как те, которые оказались 
в сложных жизненных об-
стоятельствах. Полицеи� -
ские совместно с инспек-
торами службы по делам 
детеи�  регулярно проводят 

реи� ды по месту житель-
ства своих подопечных.

Журналисты «Знамен-
ки», когда провожали де-
теи�  домои�  вместе с пра-
воохранителями, также 
увидели, в каких условиях 
живут мальчики. Назвать 
квартиру пригоднои�  для 
жизни язык не поворачи-
вается. Жуткая антисани-
тария, зловонныи�  запах, 
разбросанные грязные 
вещи и посуда – здесь не 
то что жить, сюда и захо-
дить страшно.

В двухкомнатнои�  квар-
тире на момент нашего 
прихода находилась мама, 
двое мужчин и еще один 
малыш. Всего у женщины 
четверо детеи�  разного 
возраста. Двое из них – 7 
и 11 лет – вместо занятии�  
в школе мыли машины. 
Еще один мальчик, по 
словам женщины, играл 
в компьютер в городскои�  
центральнои�  библиоте-

ке, а самыи�  маленькии�  
был дома в компании не 
совсем адекватных взрос-
лых.

На вопрос, знает ли она, 
чем занимаются ее дети 
в учебное время, жен-
щина ответила утверди-
тельно. Более того, она 
уверяла, что в этом нет 
ничего плохого, а даже 
наоборот,  дети приносят 
пользу и себе, и другим 
людям. Приводя свои 
аргументы, мамаша не 
стеснялась использовать 
ненормативную лексику в 
присутствии мальчиков и 
посторонних людеи� .

Пока полицеи� ские бе-
седовали со взрослыми, 
журналисты пообщались 
с детьми. Мальчики рас-
сказали, что в школе им 
не особо нравится – у них 
там мало друзеи�  и совсем 
не интересно. Более всего 
разговорчивым оказал-
ся Стасик – третии�  ком-
паньон в бизнесе мои� ки 
автомобилеи� . Мальчик не 
из этои�  семьи, но выше-
указанные братья – его 
закадычные друзья, а по-
тому он часто проводит 
время с ними.

– Я очень люблю кон-
феты, но редко их кушаю, 
как и мясо. Часто ругаюсь 
с мамои�  и убегаю из дома 
через форточку – хорошо, 
что живем на первом эта-
же. Таким же способом ко 
мне в квартиру попадают 
и мои друзья, – поделился 
девятилетнии�  Стасик.

На вопрос, на что тратят 
деньги от мои� ки машин, 
мальчик ответил, что на 
разное: когда продуктов 
купят, когда петард для 
развлечения.

– Недавно мне дядя дал 
целых сто гривень, и я хо-
тел сразу пои� ти с деньга-
ми домои� , но старшие дру-
зья предложили побухать 
и забрали деньги. А сам я 
не пью и не курю, – уверя-
ет мальчик.

В это время сотрудники 
ювенальнои�  превенции 
закончили работу в мно-
годетнои�  семье, и настал 
черед сопровождать до-
мои�  Стасика. На прощание 
мальчик нам клятвенно 
пообещал, что больше не 
будет прогуливать школу 
и станет прилежным уче-
ником…

ПРОДАВЦЫ «УКРАШАЮТ» ГОРОД К НОВОМУ ГОДУ
Остатки нереализованного товара, использованная 

тара, гнилые овощи и куча другого хлама – все это не-
добросовестные торговцы складируют просто позади 
своих павильонов, возле Хитрого рынка, в Константи-
новке.

Можно долго спорить о работе коммунальных служб, 
но с утверждением, что чисто там, где не сорят, со-
гласятся, наверное, все.  Территория возле Хитрого 

рынка – яркии�  пример наплевательского отношения людеи�  
к порядку и чистоте в городе.

Остатки нереализованного товара, использованную тару, 
гнилые овощи и кучу другого хлама – все это недобросовест-
ные торговцы складируют просто за своими павильонами. В 
результате многолюдное место в центре города превращается 
в стихии� ную свалку.

Коммунальные службы уже не раз убирали территорию 
возле бывшего «Приватбанка», но, спустя время, горы мусора 
появляются вновь. Поэтому здесь уже возникают вопросы 
не к работе коммунальщиков, а к культуре и моральным 
принципам тех людеи� , которые выбрасывают отходы в 
непредназначенном для этого месте.

До Нового года сотрудники «Коммунтранса» обещали 
вывезти весь скопившии� ся здесь мусор. Но даваи� те не за-
бывать, что забота о порядке в городе должна быть делом 
каждого – во всяком случае, каждого, кто хочет видеть свои�  
дом уютным и чистым.
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Т Р А Н С П О Р Т О С О Б И С Т А  Д У М К А

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «ЛЮДИ ОТРИМАЛИ ПЕРШУ ПЕРЕМОГУ, 
ЗУПИНИВШИ РОЗПРОДАЖ ЗЕМЛІ В ТУРБОРЕЖИМІ»

Закон про розпродаж 
землі, проти якого по-
встали українці, не буде 
винесений на розгляд 
Верховної Ради до Нового 
року. Це – перемога всіх 
людей, які відстоювали 
своє право бути господа-
рями у власній країні.

На цьому наголосила 
Голова партії� «Бать-
ківщина» Юлія Ти-

мошенко під час брифінгу у 
Верховніи�  Раді.

«Це перша вагома пере-
мога. Люди, які вии� шли до 
парламенту, примусили 
«слуг народу» дотримува-
тися закону і повернутися 
до регламенту», – зауважила 
лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко повідо-
мила, що на засіданні аграр-
ного комітету за участі керів-
ництва парламенту, якии�  
було скликано на вимогу 
«Батьківщини», ухвалено 
рішення, що розгляд сум-
нозвісного закону №2178-10 

відбуватиметься у суворіи�  
відповідності до регламенту.

«Понад чотири тисячі пра-
вок будуть одна за одною 
розглянуті в комітеті, де-
путати отримають 10 днів 
для ї�х розгляду. Судячи з усіх 
положень регламенту, закон 
про розпродаж землі до Но-
вого року не буде виноситись 
на розгляд у Верховну Раду. І 
це є перемога, але ми будемо 
боротися далі», – наголосила 
Юлія Тимошенко.

Лідер партії� також пові-

домила, що «Батьківщина» 
підтримала створення ТСК, 
яка перевірить всі коруп-
ціи� ні мотиви причетних 
до проштовхування закону 
про розпродаж землі, а також 
розслідує цинічне та жорсто-
ке побиття людеи� , які вии� -
шли на мирні протести під 
Верховну Раду.

«Наша фракція підтримала 
створення тимчасової� слід-
чої� комісії�, щоб розслідувати, 
як силовики били жінок, як 
били навіть дітеи� . Всі си-
лові дії�, які були застосовані 
проти людеи� , відбувалися 
за вказівкою адміністрації� 
президента. І вони повинні за 
це відповісти», – наголосила 
лідер партії�.

Резюмуючи, Юлія Тимо-
шенко зауважила, що роз-
гляд земельних законів за 
регламентом – проміжна 
перемога, і боротьба буде 
продовжуватися, допоки вла-
да не оголосить проведення 
референдуму.

«Ми змусили «слуг народу» 
дотримуватися регламенту. 
Тепер ми вимагаємо, щоб 
вони слухали народ і слу-
жили народу. І ми не зупи-
нимося допоки не змусимо 
ї�х провести референдум!» 
– підсумувала голова «Бать-
ківщини».

ЗА ЛЬГОТНИКОВ ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
ЗАПЛАТИЛИ

Начало на стр. 3

Проверяли на центральном рынке, железнодорожном вок-
зале и Нулевом. Автобусы с утра ходили по графику. Самым 
сложным оказалось уговорить пенсионеров и инвалидов не 
занимать привычную для них очередь льготников, а входить 
всем в автобусы, тем более что около 9:00 они уже не были 
переполнены.

Если кому-то при предъявлении льготного удостоверения 
предлагают заплатить за проезд, то следует записать номер 
автобуса, время отправления его с остановки и сообщить об 
этом специалисту коммунального управления – Надежде 
Мартыничевои� . Кстати, Надежда Александровна пообещала 
осуществлять подобные проверки не реже двух раз в месяц.

Ко Дню местного самоуправления в Ильиновском сельсовете про-
шла Конференция партнеров. Учащиеся, педагоги-организаторы и 
представители местного самоуправления за круглым столом решали 
проблемы ОТГ.

Лидеры ученического самоуправления имели возможность выра-
зить все свои пожелания сельскому голове и начальникам отделов 
сельсовета в отношении развития Ильиновскои�  громады, улучшения 
условии�  для учебы.

Глава громады Владимир Александрович Маринич внимательно 
выслушал учащихся, взял на заметку их пожелания, а также рассказал 
школьникам о создании Ильиновскои�  ОТГ, о ее социально-экономи-
ческом развитии и планах на будущее.

Продолжением конференции стала небольшая экскурсия по сельсо-
вету. Дети ознакомились со структурои�  и функциями органа местного 
самоуправления, получили много интереснои�  информации. Учащиеся 
внимательно слушали лекции о работе сельсовета, ведь, возможно, в 
дальнеи� шем кто-то из них будет работать в органах местного само-
управления.

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ УЧИТСЯ 
УПРАВЛЯТЬ ГРОМАДОЙ

Двадцатого декабря 
глава Донецкои�  
облгосадмини -

страции, руководитель 
военно-гражданскои�  ад-
министрации Павел Кири-
ленко представил активу 
Константиновского раи� она 
нового руководителя Кон-
стантиновскои�  раи� госадми-
нистрации Алексея Рослова.

Алексеи�  Викторович 
родился 24 ноября 1981 
года в Читинскои�  обла-

сти. Имеет полное высшее 
образование. В 2003 году 
окончил Донецкии�  инсти-
тут внутренних дел при 
Донецком национальном 
университете и получил 
специальность «Правове-
дение», квалификация – 
специалист-юрист.

С 2003 по 2015 год рабо-
тал в Авдеевском город-
ском отделе УМВД Укра-
ины в Донецкои�  области.

Семнадцатого декабря 
в с. Софиевка Кон-
стантиновского раи� -

она состоялась презентация 
отремонтированного моло-

дежного центра «Спалах». 
Это 111 молодежныи�  центр 
в области и 63 в рамках про-
екта «Достои� ная страна для 
достои� ных людеи� ». Из об-

ластного бюджета на при-
обретение оборудования 
и мебели было выделено 
300 тыс. грн, а 369,47 тыс. грн 
из средств местного бюдже-
та — на ремонтные работы.

Со знаменательным собы-
тием собравшихся поздрави-
ли заместитель председателя 
Донецкои�  облгосадмини-
страции Юлия Костюнина, 
первыи�  заместитель главы 
раи� госадминистрации Олег 
Исаков, председатель раи� он-
ного совета Александр Оно-
сов, начальник управления 
семьи, молодежи и массовых 
мероприятии�  националь-
но-патриотического воспи-

тания облгосадминистрации 
Лилия Золкина, Софиевскии�  
сельскии�  голова Виктор Яро-
шович.

Почетные гости пожелали 
молодому поколению разви-
тия и вдохновения в дости-
жении своих целеи�  и отмети-
ли, что молодежь — это наше 
будущее, и от того, какими 
они станут, зависит будущее 
Украины в целом.

Молодежь Софиевки по-
общалась с руководством 
области и раи� она в формате 
«круглого стола».

Молодежныи�  центр 
«Спалах» станет центром 
креативного мышления 

и творческого развития, 
площадкои�  для реализации 
новых проектов, уютным 
местом встреч с друзьями.

В центре планируется 
создать детскии�  игровои�  

уголок, спортивныи�  уголок, 
открытое пространство для 
проектных работ, творче-
скую мастерскую для худо-
жественного развития.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РГА

СИЯЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ «СПАЛАХ»

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О Н
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» 

ТРЕТИЙ ГОД ИЛЬИНОВСКОЙ ОТГ: КАКИМ ОН БЫЛ?

На днях Ильиновская 
сельская объединен-
ная территориальная 

громада, созданная 18 дека-
бря 2016 года, отметила свое 
трехлетие. Уже сеи� час, спустя 
сравнительно короткии�  пе-
риод своего существования, 
ОТГ показывает высокие ре-
зультаты успешного развития. 
В настоящее время сельскии�  
голова Владимир Маринич 
и депутаты сельского совета 
активно работают над созда-
нием надлежащих условии�  
для жизни ее граждан, повы-
шением качества предостав-
ления административных 
услуг.

За три года работы Ильи-
новская громада реализо-
вала серьезные проекты: 
реконструкция насоснои�  и 
водопроводнои�  сетеи�  в с.Пол-
тавке, капитальные ремонты 
улиц в с. Старая Николаевка 
и пешеходного перехода в 
с. Плещеевка, капитальные 
ремонты пяти детских садов 
и Старониколаевского УВК, 
термомодернизация Степа-
новского УВК, капитальныи�  
ремонт уличного освещения 
в с. Ильиновка, с. Плещеевка, 
поселка Зоря.

Особенно богатым на зна-
менательные события для 
громады был апрель 2019 
года: 11-го числа состоялось 
торжественное открытие 
инклюзивно-ресурсного 
центра. Специалисты центра 
предоставляют квалифициро-
ванную помощь детям, а также 
помогают их социальнои�  адап-
тации. Услугами центра сеи� час 
пользуются около 70 детеи�  с 
особыми образовательными 
потребеностями.

15 апреля 2019 года завер-
шили строительство новои�  

подъезднои�  дороги к реги-
ональному ландшафтному 
парку «Клебан-Бык», что зна-
чительно облегчило доступ 
населения к зоне отдыха «Со-
нячна долина».

А в конце апреля 2019 года 
после долговременного капи-
тального ремонта открылся 
детскии�  сад в поселке Заря, 
которыи�  по полному праву 
считается самым ярким и 
сказочным детским садиком 
громады.

В августе 2019, уже по тра-
диции, состоялся фестиваль 
украинской культуры «Смо-
лянський куліш». С каждым 

годом праздник собирает все�  
больше гостеи�  со всеи�  обла-
сти. В этом году гостеи�  было 
почти 4 000.

В октябре 2019 года состо-
ялось торжественное откры-
тие кружка робототехники. 
На праздник приехали пред-
ставители всех учреждении�  
образования ОТГ. Под патро-
натом головы ОТГ были при-
обретены и подарены новые 
конструктуры участникам 
кружка. Владимир Маринич 
подчеркнул: «Робототехника 
является однои�  из передовых 
научно-технических отраслеи� , 
которая бурно развивается. 
Современное общество тре-
бует высококвалифициро-
ванных специалистов для 
внедрения современных 
технологии� . И я очень рад, 
что у наших детеи�  появилась 
такая уникальная возмож-
ность обучаться передовым 
IT-технологиям». Отметим, что 
кружки робототехники сеи� час 
работают в трех селах грома-
ды: Ильиновка, Тарасовка и 
Александро-Калиново.

Однако главным событием 
2019-го стало торжественное 
открытие Центра культуры и 

досуга в Александро-Калино-
во. Почти 30 лет здание клуба 
находилось в аварии� ном со-
стоянии. Создание громады 
дало возможность провести 
капитальныи�  ремонт здания. 
В него были вложены 15 млн 
грн. В клубе полностью вос-
становили крышу, привели в 
порядок все внутренние поме-
щения, полностью обновили 
зрительныи�  зал и закупили 
новеи� шее оборудование.

Для удобства жителеи�  в 
громаде установили 11 но-
вых автобусных остановок, 
провели частичныи�  ремонт 
ул. Дорожнои�  в с. Ильиновка, 
облагородили центр села Сте-
пановка.

Большое внимание в гро-
маде уделяют развитию 
спорта. После объединения 
здесь создали собственную 
детско-юношескую школу 
«Колос», построили два ми-
ни-футбольных поля с ис-
кусственным покрытием, 
установили три спортивных 
площадки с тренажерами. 
Разрабатывается проект ка-
питального ремонта стадиона 
в селе Полтавка. Планирует-

ся открытие спортзала для 
занятии�  рукопашным боем, 
вольнои�  борьбои� , молодеж-
ного центра в Александро-Ка-
линово.

Не забывают в громаде 
и об охране здоровья. На 
начало 2020 года  намечено 
открытие двух амбулатории�  
общеи�  практики-семеи� нои�  ме-
дицины в селах Ильиновка и 
Клебан-Бык. Эти работы вы-
полнены согласно программе 
реформирования медицины 
в сельскои�  местности от Ми-
нистерства охраны здоровья.

Под особым контролем в 
громаде учебный процесс. 

Для улучшения уровня обра-
зования, повышения интере-
са школьников к овладению 
иностранными языками, глава 
ОТГ Владимир Маринич поо-
бещал подарить ценныи�  приз 
тому, кто заи� мет призовое ме-
сто на областнои�  олимпиаде 
по иностранному языку. Свое�  
обещание глава громады вы-
полнил. Учащеи� ся Ильинов-
скои�  опорнои�  школы  Викто-
рии Шестак, ставшеи�  второи�  
на третьем этапе Всеукраин-
скои�  ученическои�  олимпиады 
по англии� скому языку, вручен 
планшет AppleiPad 9.7’’. При-
зера областнои�  олимпиады 
в 2020 году также ожидает 
ценныи�  подарок.

СПРАВКА
За 2019 год Владимир Маринич провел 27 ин-

формационных встреч с жителями громады. Вни-
мательно выслушивал мнения, критику и предло-
жения жителеи�  сел по развитию инфраструктуры 
населенных пунктов. Все пожелания участников 
встреч проанализированы и учтены в Программе 
социально-экономического развития Ильинов-
скои�  ОТГ на 2020 год.
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БОРИС КОЛЕСНИКОВ – ДЕТЯМ ДОНБАССА:
В ДЕНЬ НИКОЛАЯ 61 000 ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛА 
СЛАДКИЕ ПОДАРКИ

У Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба 
«Донбасс» сложилась добрая праздничная традиция. 
Шестой год подряд благотворители и спортсмены в 
День Святого Николая привозят подарочные наборы 
со сладостями в школы, детские дома и интернаты 
Донецкой области.

В этом году 18 и 19 декабря помощники Святого 
Николая побывали во всех учебных заведениях Дружковки, 
Краматорска, Покровска, Константиновки, Славянска, 
Святогорска, Николаевки, Покровского и Константиновского 
районов и раздали подарки 61 000 школьников и учащимся 
техникумов Константиновки и Дружковки. Фонд и клуб не 
обделили вниманием педагогов и медицинских работников: 
им были переданы 10 000 подарков. 

«Сколько бы лет нам ни было, с какими 
трудностями мы бы ни сталкивались, Новый 
год всегда встречаем с огромной надеждой 
на лучшее, оставляем негатив в уходящем 
году, делаем выводы из ошибок. Мы верим, 
что 2020-й будет полон радости и достойных 
свершений. Мой Фонд и хоккейный клуб 
«Донбасс» поздравили детей Донецкой 
области с Днем Святого Николая. Спортсмены 
вдохновили ребят собственным примером и 
показали, насколько важно хорошо учиться и 
заботиться друг о друге. Хочу пожелать всех 
жизненных благ моим землякам, успехов на 
любом жизненном поприще.»

Борис Колесников
Президент благотворительного Фонда

Школьники Донецкой 
области знают: сотрудники 
благотворительного Фонда 
и кумиры мальчишек 
– хоккеисты из клуба 
«Донбасс» всегда привозят 
подарки, сюрпризы и 
хорошее настроение. 
Ребята пригласили гостей 
на открытые уроки и 
утренники. Благотворители 
и хоккеисты участвовали в 
представлениях, общались 
с ребятами, проводили 
автограф-сессии и, 
конечно же, вручили всем 
шоколадные наборы.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует проекты, 
направленные на поддержку спорта и образования в Донецкой области, 
привлекает молодежь к занятиям спортом и социальным программам, 
поддерживает студентов и старшеклассников региона; за успехи в учебе 
награждает ребят поездками на отраслевые выставки по всему миру.

«Спасибо благотворительному Фонду и 
хоккеистам клуба «Донбасс» за подарки, 
поздравления с Днем Святого Николая и 
приглашение на игры 2020 года. Я несколько 
раз ездил болеть за ХК «Донбасс». Должен 
сказать, что для нас каждая игра хоккейного 
клуба – это долгожданное радостное 
приключение. В новом году всем желаю 
любви, успехов и новых достижений в своем 
виде деятельности: в спорте, учебе, бизнесе 
или работе. Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом!»

Александр,
учащийся Константиновской

 общеобразовательной школы №6

награждает ребят поездками на отраслевые выставки по всему миру.

ИНИЦИАТИВА
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Вас с Новым годом поздравляем мы!
Успех пусть сыплет снегопадом,
Чтобы удачливы все время были Вы.
Желаем Вам здоровья, процветания,
Желаем Вам бескрайнего добра,
Пусть Новый год исполнит все желания,
Желаем мира и душевного тепла.

ПИСЬМЕННАЯ, КОВАЛЕВА, ЖУКОВА, 
СКРЫПНИК, КОМИССАРОВА и другие

Заведующую детским садом №9 "Аленушка"  
Чайковскую Аллу Петровну
от всей души поздравляем с новогодними 
праздниками! 

Уважаемую
Зырянову Инну Викторовну 
от всей души поздравляем  с Днем рождения! 

26 декабря

Пусть в Вашем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаем 
быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться 
каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей. 
Главное – любить и быть любимой. Оставайтесь всегда такой же 
молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии» 

РОДНЫЕ, 
БЛИЗКИЕ И 

КОЛЛЕГИ 
ЖДУТ 
ВАШИХ 

ПОЗДРАВЛЕ-
НИЙ 

К НОВОГОД-
НИМ 

ПРАЗДНИКАМ

066 156 08 49

ПОЗДРАВЛЕНИЯ+РЕКЛАМА
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КОСТЯНТИНІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА                                      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
від 19.12.2019   № 6/97-1893

Про міськии�  бюджет 
м. Костянтинівки 
на 2020 рік
05215100000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом Украї�ни від 08.07.2010 № 2456-VI 
( зі змінами), пунктом 23 частини 1 статті 26, частинами 1-3 статті 59, 
частиною 1 статті 61 Закону Украї�ни від 21.05.1997 № 280/ 97-ВР «Про 
місцеве самоврядування в Украї�ні» (зі змінами), Законом Украї�ни від 
14.11.2019 № 294-IX «Про Державнии�  бюджет Украї�ни на 2020 рік», 
розпорядженням голови Донецької� обласної� державної� адміністра-
ції�, керівника Донецької� обласної� віи� ськово-цивільної� адміністра-
ції� від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласнии�  бюджет на 2020 рік 
05100000000 (код бюджету)», наказом Міністерства фінансів Украї�ни 
від 03.08.2018 № 668 «Про затвердження Типової� форми рішення про 
місцевии�  бюджет» 

(зі змінами), Костянтинівська міська рада 
 
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 449667123,00 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету – 441630262,00 гривень та 
доходи спеціального фонду міського  бюджету – 8036861,00 гривень, 
у тому числі бюджет розвитку                                    – 3123366,00 гривень,  
згідно з додатком  1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 449667123,00 гривень, у тому 
числі видатки загального фонду  міського бюджету – 426026255,00 гри-
вень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 23640868,00 
гривень, у тому числі бюджет розвитку 

- 18727373,00 гривень; 
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 15604007,00 

гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів 
із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку), згідно 
з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 
15604007,00 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, 
передані із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку), 
згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотнии�  залишок бюджетних коштів міського бюджету  у розмірі                  
75000,00  гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального 
фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервнии�   фонд міського бюджету у розмірі 150000,00 грн., що 
становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, 
визначених цим пунктом.

Використання коштів резервного фонду здіи� снювати відповідно до 
статті  24 Бюджетного кодексу Украї�ни, Порядку використання коштів 
резервного фонду бюджету,  затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів Украї�ни від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Порядку вико-
ристання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого   
рішенням міської�  ради від  24.09.2009  № 5/43-978.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
бюджетних коштів на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами/підпрограмами, у тому числі по загальному 
фонду у сумі 426026255,00 гривень та спеціальному фонду 23640868,00 
гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік:
- міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення;
- субвенцію обласному бюджету на об’єкти та заходи, затверджені 

розпорядженням голови Донецької� облдержадміністрації�, керівника 
Донецької� обласної� віи� ськово-цивільної� адміністрації� від 04.07.2016 
№ 548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть здіи� -
снюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених 
пунктів Донецької� області, на території� яких органи державної� влади 
тимчасово не здіи� снюють свої� повноваження» (зі змінами) у сумі 
5077536,00 гривень згідно додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік  розподіл коштів бюджету розвитку на 
здіи� снення заходів із будівництва, реконструкції� і реставрації�, ка-
пітального ремонту об’єктів виробничої�, комунікаціи� ної� та соціальної� 
інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5.1 до цього рішення.

5. Затвердити  розподіл витрат міського бюджету  на реалізацію 
міських/регіональних програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2020 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 
здіи� снюватися за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього 
природного середовища згідно з додатком     7 до цього рішення.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного ко-
дексу Украї�ни захищеними видатками міського бюджету видатки 
загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносії�в;
- соціальне забезпечення;
- трансферти місцевим бюджетам;
- оплату енергосервісу.
8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:
8.1. До доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу Украї�ни у сумі 269977100,00 
гривень  та трансферти, визначені статтями 1032, 1033, 1034, 1036 
Бюджетного кодексу Украї�ни у сумі                 171653162,00 гривень, у 
тому числі:

- базова дотація у сумі 70852500,00 гривень;
- освітня субвенція з державного бюджету у сумі 77991400,00 гри-

вень;
- медична субвенція з державного бюджету у сумі 14535200,00 

гривень;
- дотація з місцевого бюджету на здіи� снення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  за 
рахунок відповідної� додаткової� дотації� з державного бюджету у сумі 
3393300,00 гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на здіи� снення переданих видатків 
у сфері освіти за рахунок коштів освітньої� субвенції� на інклюзивно-ре-

сурсні центри у сумі 492200,00 гривень;
- субвенція з інших місцевих бюджетів на здіи� снення переданих ви-

датків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної� субвенції� 
у сумі 3659500,00 гривень, у тому числі:

а) для надання медичних послуг мешканцям Ясинуватського раи� ону 
у сумі         125000,00 гривень, Костянтинівського раи� ону – 1432500,00 
гривень, Іллінівської� ОТГ – 1699200,00гривень,

б) для проведення цільових видатків на лікування  хворих на цу-
кровии�  та нецукровии�  діабет у сумі 402800,00 гривень;

- інші субвенції� у сумі  729062,00 гривень, у тому числі:
а) субвенція з обласного бюджету на забезпечення надання ком-

пенсації� за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю 
по зору - 130000,00 гривень;

б) субвенція з обласного бюджету на виконання окремих державних 
програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслугову-
вання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської� катастрофи; 
поховання учасників бои� ових діи�  та осіб з інвалідністю внаслідок 
віи� ни; компенсаціи� ні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II 
груп   - 220212,00 гривень;

в) субвенція з обласного бюджету на надання щомісячної� допомоги 
учням закладів професіи� ної� (професіи� но-технічної�) освіти, студентам 
(курсантам) закладів фахової� передвищої� освіти, закладів вищої� освіти 
з числа дітеи� -сиріт та дітеи� , позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на повному державному забезпеченн  -183600,00 гривень;

г) субвенція з обласного бюджету на надання матеріальної� допомоги 
особам з інвалідністю внаслідок віи� ни з числа учасників антитерори-
стичної� операції� та членам сімеи�  загиблих учасників антитерористичної� 
операції� – 85000,00 гривень;

д) субвенція з обласного бюджету на забезпечення виплати ма-
теріальної� допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської� ката-
строфи – 110250,00 гривень;

8.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу Украї�ни.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету на 2020 рік:

9.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюд-
жетного кодексу Украї�ни у сумі 8036861,00 гривень;

9.2. У частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 ча-
стини 1 статті 71 та частиною 2 статті  72 Бюджетного кодексу Украї�ни.

10. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального 
фонду міського бюджету згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу 
Украї�ни, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 
2 статті 70 Бюджетного кодексу Украї�ни.

11. Відповідно до статеи�  43 та 73 Бюджетного кодексу Украї�ни надати 
право міському фінансовому управлінню (Кукліс):

11.1  Здіи� снювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
Украї�ни, позики:

   - на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначеи� ського рахунку на договірних умовах без нарахування від-
сотків за користування цими коштами з обов'язковим ї�х поверненням 
до кінця поточного бюджетного періоду;

- на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загаль-
ним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових 
установах  на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного 
періоду, згідно з порядком, затвердженим чинним законодавством 
Украї�ни;

11.2. Здіи� снювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурс-
них засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету 
на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточ-
ного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
Украї�ни, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу Украї�ни;

11.3. Отримувати місцеві внутрішні запозичення (за винятком 
випадків, передбачених  статтею 73 Бюджетного кодексу Украї�ни) 
шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових 
організаціи�  за дорученням міської� ради;

11.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюд-
жетних коштів здіи� снювати перерозподіл бюджетних асигнувань у 
розрізі кодів економічної� класифікації� видатків у межах загального 
обсягу затверджених бюджетних призначень одного коду програм-
ної� класифікації�, не змінюючи обсяги вже затверджених асигнувань 
по КЕКВ 2110 «Оплата праці» та в межах асигнувань по КЕКВ 2270 
«Оплата комунальних послуг та енергоносії�в» окремо за загальним 
та спеціальним фондами міського бюджету;

11.5. Довести головним розпорядникам коштів міського бюджету 
лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюд-
жетів з урахуванням внесених змін;

11.6. Здіи� снювати відображення змін до розпису міського бюджету 
по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством 
фінансів Украї�ни змін та доповнень до бюджетної� класифікації� в частині 
назв і кодів класифікації� доходів, бюджетних програм та кредитування 
місцевих бюджетів і відомчої� класифікації�;

11.7. Надавати пропозиції� Костянтинівськіи�  міськіи�  раді, за узгод-
женням з постіи� ною комісією міської� ради з питань економічної� політи-
ки, бюджету та фінансів, цін, питань приватизації�, щодо напрямків 
спрямування надпланових надходжень платежів в бюджет, у першу 
чергу, на фінансування захищених статеи�  видатків та можливості 
виділення коштів на фінансування інших видатків, які забезпечують 
життєдіяльність міста.

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити:
- в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці праців-

ників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством 
Украї�ни умов оплати праці та розміру мінімальної� заробітної� плати; на 
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопоста-
чання, водовідведення, природнии�  газ, інші енергоносії�, комунальні 
послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- утримання чисельності працівників і здіи� снення фактичних витрат 
на заробітну плату, включаючи витрати на премії� та інші види заохо-
чень або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах бюджетних 
асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), затвердженого 

для бюджетних установ у кошторисах, одержувачів бюджетних коштів 
– у межах планів використання бюджетних коштів;

- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та те-
плову енергію, водопостачання, водовідведення, природнии�  газ, інші 
енергоносії�, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами, не допускаючи простроченої� заборгова-
ності, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг 
з дотриманням обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії� та 
комунальні послуги;

 - економне і раціональне споживання комунальних послуг та енер-
гоносії�в; 

- впорядкування видатків, що здіи� снюються за рахунок бюджетних 
асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і континген-
ту установ і організаціи�  у відповідність бюджетним призначенням, 
передбаченим на ї�х утримання в 2020 році, враховуючи необхідність 
виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік 
Управлінням Державної� казначеи� ської� служби у місті Костянтинівці 
Донецької� області;

 - затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з 
дня набрання чинності цього рішення; 

- здіи� снення управління бюджетними коштами в межах встановлених 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюд-
жетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів; 

- доступність інформації� про бюджет згідно з частиною 5 статті 28 
Бюджетного кодексу Украї�ни, а саме: здіи� снити публічне представлення 
та публікацію інформації� про бюджет за бюджетними програмами 
та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 
рішенням до 15.03.2020; оприлюднити паспорти бюджетних програм 
у триденнии�  строк з дня затвердження таких документів;

- реалізацію проєктів-переможців Громадського бюджету міста 
Костянтинівки.

13. Установити, що:
13.1. Фінансування витрат міського бюджету здіи� снюється в межах 

фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії�;
13.2. Кошти,  враховані у складі видатків міського бюджету на ви-

конання цільових програм зі стабілізації� і соціально-економічного 
розвитку міста, спрямовуються на реалізацію угод між обласною та 
міською радами з регіонального розвитку міста на виконання регіо-
нальних програм і цільових заходів у галузях соціально-культурної� 
сфери, житлово-комунального господарства міста, на будівництво, 
реконструкцію та капітальнии�  ремонт соціально важливих об'єктів, а 
також на здіи� снення інших галузевих програм і невідкладних заходів;

13.3. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні 
зобов’язання по спеціальному фонду міського бюджету виключно у ме-
жах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету;

13.4. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами 
міського бюджету, по яких у 2019 році не проведені розрахунки, за 
наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, 
вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету і під-
лягають виконанню у 2020 році.

14. Залишки коштів бюджету розвитку, фонду охорони навколиш-
нього природного середовища станом на 01.01.2020 використовувати 
згідно з діючим законодавством.

15. Невикористані кошти субвенціи� , які передавалися в 2019 році 
з державного бюджету та бюджетів інших міст на надання допомоги 
мешканцям цих міст у комунальних закладах охорони здоров'я м. 
Костянтинівки, та залишилися на рахунках міського бюджету направ-
ляються на покриття відповідних витрат у 2020 році з урахуванням 
ї�х цільового призначення, в тому числі залишки коштів освітньої� та 
медичної� субвенціи�  з державного бюджету використовувати з ураху-
ванням цільового призначення цих субвенціи� , визначених пунктом 
8 Постанови Кабінету Міністрів Украї�ни від 14.01.2015 № 6 «Деякі 
питання надання освітньої� субвенції� з державного бюджету місцевим 
бюджетам» (зі змінами), пунктом 9 Постанови Кабінету Міністрів Украї�-
ни від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної� субвенції� з 
державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами).

16. Невикористані кошти субвенціи� , які передавалися в 2019 році з 
міського бюджету до обласного бюджету та залишилися неосвоєними 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету у 2019 році, 
залишаються на рахунках обласного бюджету для покриття відповідних 
витрат та продовження повноважень обласної� державної� адміністрації� 
щодо використання залишків таких коштів у 2020 році.

17. Делегувати міському голові право в міжсесіи� нии�  період прии� -
мати розпорядження з подальшим затвердженням ї�х на сесії� міської� 
ради про перерозподіл асигнувань між головними розпорядниками 
бюджетних коштів та кодами програмної� і економічної� класифікації� 
видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі звернень 
головних розпорядників; про збільшення бюджетних призначень за 
спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюд-
жетних призначень по видаткам споживання  загального фонду; про 
збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок 
зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині 
коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціаль-
ного фонду, а також про врахування у складі доходної� та видаткової� 
частин міського бюджету змін обсягів міжбюджетних трансфертів, або 
надходжень додаткових сум дотаціи� , субвенціи�  з державного бюджету 
та бюджетів інших рівнів; укладати договори про передачу міжбюд-
жетних трансфертів між міським бюджетом та іншими бюджетами.

19. Комунальні унітарні підприємства та ї�х об’єднання за результата-
ми фінансово-господарської� діяльності у строки, визначені Податковим 
кодексом Украї�ни, сплачують до загального фонду міського бюджету 
частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є и� ого невід’ємною частиною. 
21. Рішення набуває чинності з 01.01.2020 та діє до 31.12.2020.
22. Це рішення оприлюднити в десятиденнии�  строк з дня и� ого 

прии� няття відповідно до частини четвертої� статті 28 Бюджетного 
кодексу Украї�ни.

23. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчии�  
комітет міської� ради (Давидов) і постіи� ну комісію міської� ради з питань 
економічної� політики, бюджету та фінансів, цін, питань приватизації� 
(Резниченко).

Міський голова    С.Д. Давидов
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ОголошенняОголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілляпро початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої� діяльності, зазначеної� у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозиціи�  громадськості 
до планованої� діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у видобуван-

ні корисних копалин – вогнетривких глин на 
родовищі "Победа" Добропільського раи� ону 
Донецької� області.

При здіи� сненні планової� діяльності розробка 
родовища "Победа", відбуватиметься відповід-
но до отриманого спеціального дозволу на ко-
ристування надрами № 6157 від 21.11.2016р., 
виданого Державною службою геології� та надр 
Украї�ни.

Балансові запаси вогнетривких глин загаль-
нодержавного значення родовища "Победа", 
якість яких задовольняє вимогам ТУ У 08.1-
00282049-001:2015 "Глини вогнетривкі Во-
лодимирського родовища. Технічні умови", 
затверджені протоколом ДКЗ Украї�ни від 
26.11.2015 року № 3469 в кількості 814 тис. 
т. Позабалансові запаси (за техніко-економіч-
ними показниками) по категорії� С1 складають 
186 тис. т. 

Родовище передбачається розробляти одним 
кар’єром. В межах кар’єру виділено 4 підрахун-
кових блока балансових запасів (1В, 2В, 3С1, 
4С1).

Родовище буде розроблятися відкритим 
способом, основна діяльність підприємства 
пов’язана з видобутком корисних копалин і 
направлена на переміщення значної� кількості 
гірничої� маси за допомогою важкої� техніки. 
Технологія видобутку вогнетривких глин скла-
дається з процесів навантаження і розванта-
ження гірничої� маси, переміщення розкривних 
порід у відвали.

Для ведення гірничих робіт на родовищі пе-
редбачається транспортна система розробки з 
внутрішнім відвалоутворенням і переміщенням 
розкривних порід у вироблении�  простір кар'єру 
автомобільним транспортом.

Транспортування корисної� копалини здіи� -
снюється автосамоскидами типу Volvo грузо-
під’ємністю 25-45т на орендовании�  склад на 
проммаи� данчику ПРАТ «ВЕСКО».

По мірі просування фронту гірничих робіт 
виконується засипка виробленого простору 
розкривними породами. Внутрішніи�  відвал 
відсипається двома-трьома ярусами. У нижніи�  
частині відвалу розташовуються малопридатні 
ґрунти розкриву, у верхніи�  частині - потенціи� -
но-родючі ґрунти і родючии�  шар ґрунту.

Одночасно з видобувними в кар’єрі будуть 
проводитися роботи з гірничотехнічної� рекуль-
тивації� порушених гірничими роботами площ 
земель.

Річна потужність кар'єра по корисніи�  копалині 
складає 500 тис. т/рік (1409 т/добу та 705 т/
зміну). 

___________________________________________________________
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параме-

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

діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЮМДЖИ ІНВЕСТ»,
Код згідно з ЄДРПОУ 38628827
Місцезнаходження юридичної� особи: 04053, м. 

Киї�в, Шевченківськии�  раи� он, провулок Бехтерев-
ськии� , будинок 12 Б.

Контактнии�  номер телефону: 0626420416, 
0505596523

E-mail: garmashvv@vesco.com.ua
___________________________________________________________

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

приємця, ідентифікаціи� нии�  код, паспортні дані (серія, 
номер паспорта, ким і коли видании� ) громадянина-під-
приємця, місцезнаходження юридичної� особи або місце 

проживання громадянина-підприємця (поштовии�  індекс, 
адреса), контактнии�  номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення. 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни. Адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Митрополита 
Липківського, 35 тел. (044) 206-20-89, (044) 206-
31-40. E-mail: gladun@menr.gov.ua, 

Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, 
головнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства енергетики та захисту 
довкілля Украї�ни

___________________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, телефон 

та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної� планованої� діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-
му визначено допустимість провадження такої� 
планової� діяльності (ч.3 ст. 11 Закону Украї�ни 
«Про оцінку впливу на довкілля»), що видається 
Міністерством енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни

___________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої� діяльності, 

орган, уповноважении�  и� ого видавати, нормативнии�  доку-
мент, що передбачає и� ого видачу)

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

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

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-я-
кі зауваження чи пропозиції�, які, на ї�ї� думку, 
стосуються планованої� діяльності, без необхід-
ності ї�х обґрунтування. Зауваження та пропозиції� 
можуть подаватися в письмовіи�  формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із занесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції�, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
28 січня 2020 року, о 13:30 годині, за адре-

сою: Донецька обл., Добропільський р-н, с. 
Золотий Колодязь, вул. Миру, 28а, приміщення 
сільської ради.

Для забезпечення участі мешканців с. Ша-
хове у слуханнях, біля Шахівської сільської 
ради за адресою: 85050, Донецька область, 
Добропільський район, с.Шахове, вул. Чер-
нявського, буд.14, 28 січня 2020 року з 12:30 
очікуватиме автобус для доставки на слухання 
до с. Золотий Колодязь, відправлення о 13:00.

___________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадсь-

ких слухань)

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни.

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Митропо-
лита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@

menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, 

головнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства енергетики та захисту 
довкілля Украї�ни

______________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, телефон 

та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну 

особу)

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни.

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Митропо-
лита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@

menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, 

головнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства енергетики та захисту 
довкілля Украї�ни

______________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, телефон 

та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, 

телефон та контактну особу)
Зауваження і пропозиції� прии� маються протя-

гом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо пла-
нованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої� 
діяльності, повідомлення про плановану діяль-
ність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з яко-
го громадськість може ознайомитися з ними

- в робочі часи з 27.12.2019 року за адресою: 
Донецька обл., Добропільськии�  р-н, с. Золотии�  
Колодязь, вул. Миру, 28а, приміщення сільської� 
ради.

- в робочі часи з 27.12.2019 за адресою: 85050, 
Донецька область, Добропільськии�  раи� он, с.Ша-
хове, вул. Чернявського, буд.14

Контактна особа – 0503261762 Фаренік Вікторія 
Феліксівна

______________________________________________________
(наи� менування підприємства, установи, організації�, міс-

цезнаходження, дата, з якої� громадськість може ознаи� оми-
тися з документами, контактна особа)

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання)суб’єктом господарювання)

201911194826201911194826
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності)довкілля планованої діяльності)
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ОголошенняОголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілляпро початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої� діяльності, зазначеної� у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозиціи�  громадськості 
до планованої� діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у будівництві 

технологічної� автодороги №2, що забезпечує 
перевезення глини від кар’єрів Новораи� ського ро-
довища до складу готової� продукції� з подальшим 
транспортуванням залізничним транспортом 
споживачам за допомогою залізничної� мережи 
ПАТ «Украї�нська залізниця»; та у зміні цільового 
призначення земель сільськогосподарського 
призначення на землі промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призна-
чення (для будівництва технологічної� автодороги 
для транспортування глин Новораи� ського родо-
вища), виконання заходів з рекультивації� земель.

Ділянка проектованої� автомобільної� автодоро-
ги призначена для забезпечення технологічних 
потреб Новораи� ського родовища.

Проектом передбачено зняття ґрунтово-рос-
линного шару ґрунту перед початком будівництва 
земляного полотна. Товщина ґрунтово-рослинно-
го шару, що знімається – 0,2 м -0,8 м відповідно 
до інженерно-геологічних досліджень. 

Відсипання захисного ґрунтового валу здіи� -
снюється глиною лесоподібною, отриманою в 
результаті влаштування поздовжніх водовідвід-
них споруд 

Ґрунтово-рослиннии�  шар буде знятии�  на всю 
глибину і відвезении�  на підготовленні до ре-
культивації� землі кар’єру №1 ділянки Західна і 
Північна-1 Новораи� ського родовища на відстань 
до 2 км від об'єкту будівництва. Обсяг зняття 
ґрунтово-рослинного шару становить 22280 м3.

Зведення земляного полотна передбачено з 
порід розкриву кар'єру №1 Новораи� ського ро-
довища вогнетривких глин (суглинки). Середня 
відстань перевезення суглинку становить 1,5 км. 
На протязі траси земляне полотно представлено 
виї�мками глибиною до 3,79 м і насипом висотою 
до 8,36 м. 

Проектована технологічна автомобільна дорога 
призначена для перевезення корисних копалин 
Новораи� ського родовища. Загальна протяжність 
дороги складає 1470 м, напрямок траси з півночі 
на південь. Початком проектованої� технологічної� 
дороги служить діюча кар'єрна дорога кар'єру 
№1 ділянки Західна і Північна-1. 

Основним транспортуючим вантажем є вогне-
тривка глина Новораи� ського родовища. Обсяг 
перевезень корисних копалин в обох напрямках 
становить до 0,5 млн. т нетто/рік. 

Середньорічна добова інтенсивність руху 
прии� нята 120 автомобілів/добу. Перевезення 
здіи� снюються великовантажними кар'єрними 
автосамоскидами вантажопіди� омністю 25-45т. 

Земельна ділянка, необхідна для будівництва 
та розміщення споруд автомобільної� дороги 
визначена з урахуванням нормативних вимог 
розташування всіх ї�ї� елементів. Розміри земель-
ної� ділянки для розміщення дороги визначені 
наступні: 

- від ПК0 до ПК4 + 49 - 1,258 га (витребувана 
земельна ділянка знаходиться на землях Ан-
дрії�вської� ОТГ) 

- від ПК4 + 56 до ПК14 + 70 - 2,353 га (0,816 
га витребуваних земель знаходяться на зем-
лях Андрії�вської� ОТГ, 1,537 га – на орендова-
них землях ПрАТ «ВЕСКО», кадастровии�  номер 
1424280500:01:000:1401).

_______________________________________________________
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параме-

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

діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Приватне акціонерне товариство «Дружківське 

рудоуправління»,
Код згідно з ЄДРПОУ 00191796
Місцезнаходження юридичної� особи: 84205, 

Донецька область, м. Дружківка, вул. Поленова, 
буд. 112.

Контактнии�  номер телефону: (06264)2-04-16
E-mail: pidpovitnyyiv@vesco.com.ua
_______________________________________________________

(повне наи� менування юридичної� особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадяни-
на-підприємця, ідентифікаціи� нии�  код, паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли видании� ) громадяни-
на-підприємця, місцезнаходження юридичної� особи або 
місце проживання громадянина-підприємця (поштовии�  

індекс, адреса), контактнии�  номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення. 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни . Адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Митрополи-
та Липківського, 35 тел. (044) 206-20-89, (044) 
206-31-40. E-mail: gladun@menr.gov.ua, 

Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, 
головнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства енергетики та захисту 
довкілля Украї�ни

_______________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства, рішенням про 
провадження даної� планованої� діяльності буде 
- Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 
Закону Украї�ни “Про регулювання містобудів-
ної� діяльності»), що видається Департаментом 
державної� архітектурно-будівельної� інспекції� у 
Донецькіи�  області.

_______________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої� діяльності, 

орган, уповноважении�  и� ого видавати, нормативнии�  доку-
мент, що передбачає и� ого видачу)

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

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

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-я-
кі зауваження чи пропозиції�, які, на ї�ї� думку, 
стосуються планованої� діяльності, без необхід-
ності ї�х обґрунтування. Зауваження та пропозиції� 
можуть подаватися в письмовіи�  формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із занесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції�, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
29 січня 2020 року, о 13:30 годині, за адре-

сою: 85161, Донецька область, Слов’янський 

район, с. Андріївка, вул. Миру, буд. 7Б.
_______________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадсь-

ких слухань)

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни .

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Митропо-
лита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@

menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, 

головнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства енергетики та захисту 
довкілля Украї�ни

_______________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну 

особу)

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни.

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Митропо-
лита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@

menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, 

головнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства енергетики та захисту 
довкілля Украї�ни

_______________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса,

 телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, 

телефон та контактну особу)
Зауваження і пропозиції� прии� маються протя-

гом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо пла-
нованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої� 
діяльності, повідомлення про плановану діяль-
ність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

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

- в робочі часи з 27.12.2019 року в приміщенні 
Андрії�вської� сільської� ради за адресою: 84175, 
Донецька область, Слов’янськии�  раи� он, с. Ан-
дрії�вка, вул. Миру, буд. 7Б

Контактна особа – 0503261762 Фаренік Вікторія 
Феліксівна

_______________________________________________________
(наи� менування підприємства, установи, організації�, міс-

цезнаходження, дата, з якої� громадськість може ознаи� оми-
тися з документами, контактна особа)

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання)суб’єктом господарювання)

201911134801201911134801
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ+РЕКЛАМА
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ОголошенняОголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілляпро початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на дов-
кілля планованої� діяльності, зазначеної� у 
пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозиціи�  громадськості до планованої� 
діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає в проведені 

гірничих робіт з видобування корисних копа-
лин – вогнетривких глин на кар’єрі Овчарівсь-
кии�  ділянки Овчарівська Андрії�вського ро-
довища в Слов'янському та Добропільському 
раи� онах Донецької� області.

Балансові запаси вогнетривких глин ділян-
ки та об’єми розкривних порід визначені в 
проектних контурах кар’єру Овчарівськии�  
ділянки Овчарівська затверджені протоколом 
ДКЗ № 3634 від 23.08.2016р. 

За результатами повторної� геолого-еко-
номічної� оцінки у межах Андрії�вського ро-
довища вогнетривких глин, яка проведена 
ТОВ УГК «Донбасгеологорозвідка» у 2016 р., 
були затверджені запаси ділянки Овчарівська 
протоколом ДКЗ № 3634 від 23.08.2016 р. в 
кількості: балансові кат. В + С1 = 2116 тис.т 
(кат. В – 806,0 тис.т, кат. С1 – 1310 тис.т), по-
забалансові (за гірничо-геологічними показ-
никами) кат. В + С1 = 203 тис.т (кат. В – 78,0 
тис.т, кат. С1 – 125,0 тис.т)

Враховуючи природне розташування родо-
вища, и� ого геологічну будову, гідрогеологічні 
та інженерно-геологічні умови, відпрацюван-
ня вогнетривких глин, здіи� снюється відкри-
тим способом – кар’єром з проходкою в’ї�зної� 
та розрізної� траншеи�  в корисніи�  копалині.

Розкривні породи є м’якими, що дозволяє 
ї�х легко розробляти екскаваторами типу 
драглаи� н і механічними лопатами. Весь об’єм 
розкриву складують у внутрішніх відвалах.

Виходячи з гірничо-геологічних умов заля-
гання корисної� копалини система розробки 
кар`єра Овчарівськии�  ділянки Овчарівська 
Андрії�вського родовища прии� нята комбіно-
ваною: транспортною (з використанням для 
вии� мання розкривних порід і корисної� копа-
лини екскаваторів типу «зворотна лопата») 
та безтранспортною (з використанням для 
перевалювання розкривних порід крокуючих 
екскаваторів-драглаи� нів).

Корисною копалиною є вогнетривкі глини. 
За свої�ми фізико-механічними властивостями 
корисна копалина родовища придатна для 
виробництва порцеляни, фаянсу, виробів 
радіокераміки, будівельної� кераміки, скло-
припасу, кислотривких виробів та каналіза-
ціи� них труб.

__________________________________________________
_   (загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої� діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 

планованої� діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Приватне акціонерне товариство «Веско»,
Код згідно з ЄДРПОУ 00282049
Місцезнаходження юридичної� особи: 84205, 

Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріаль-
на, 2.

Контактнии�  номер телефону: 0503261762/
(06264) 20416

E-mail: farenikvf@vesco.com.ua
_____________________________________________________
(повне наи� менування юридичної� особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадяни-
на-підприємця, ідентифікаціи� нии�  код, паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли видании� ) грома-
дянина-підприємця, місцезнаходження юридичної� 

особи або місце проживання громадянина-підприєм-
ця (поштовии�  індекс, адреса), контактнии�  номер 

телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення. 

Міністерство енергетики та захисту дов-
кілля Украї�ни. Адреса: 03035, м. Киї�в, вул. 
Митрополита Липківського, 35 тел. (044) 
206-20-89, (044) 206-31-40. E-mail: gladun@
menr.gov.ua, 

Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� -
ович, головнии�  спеціаліст відділу оцінки 
впливу на довкілля Міністерства енергетики 
та захисту довкілля Украї�ни

_____________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, 

телефон та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної� планованої� діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у 
якому визначено допустимість провадження 
такої� планової� діяльності (ч.3 ст. 11 Закону 
Украї�ни «Про оцінку впливу на довкілля»), 
що видається Міністерством енергетики та 
захисту довкілля Украї�ни

_____________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої� діяль-

ності, орган, уповноважении�  и� ого видавати, норма-
тивнии�  документ, що передбачає и� ого видачу)

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

Тривалість громадського обговорення ста-
новить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіціи� ного 
опублікування цього оголошення (вказується 
у шапці оголошення) та надання громадсь-
кості доступу до звіту із оцінки впливу на 
довкілля та іншої� додаткової� інформації�, що 
передається для видачі висновку про оцінку 
впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження чи пропозиції�, які, на ї�ї� 
думку, стосуються планованої� діяльності, без 
необхідності ї�х обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції� можуть подаватися в письмовіи�  
формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із зане-
сенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції�, надані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
28 січня 2020 року, об 11:30 годині, за 

адресою: Донецька обл., Добропільський 
р-н, с. Золотий Колодязь, вул. Миру, 28а, 
приміщення сільської ради.

Для забезпечення участі мешканців с. 
Андріївка у слуханнях, біля Андріївської 
сільської ради за адресою: с. Андріївка, вул. 
Миру, 7Б, 28 січня 2020 року з 10:30 очікува-
тиме автобус для доставки на слухання до 
с. Золотий Колодязь, відправлення об 11:00.

_____________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)

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

Міністерство енергетики та захисту дов-
кілля Украї�ни .

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Ми-
трополита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@

menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� -

ович, головнии�  спеціаліст відділу оцінки 
впливу на довкілля Міністерства енергетики 
та захисту довкілля Украї�ни

_____________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, 

телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контакт-

ну особу)

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

Міністерство енергетики та захисту дов-
кілля Украї�ни.

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Ми-
трополита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@

menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� -

ович, головнии�  спеціаліст відділу оцінки 
впливу на довкілля Міністерства енергетики 
та захисту довкілля Украї�ни

_____________________________________________________
 (наи� менування уповноваженого органу, адреса, 

телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну 

адресу, телефон та контактну особу)
Зауваження і пропозиції� прии� маються про-

тягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планова-
ної� діяльності, повідомлення про плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля.

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

- в робочі часи з 27.12.2019 року в примі-
щенні сільської� ради за адресою: Донецька 
обл., Добропільськии�  р-н, с. Золотии�  Коло-
дязь, вул. Миру, 28а

- в робочі часи з 27.12.2019 року в примі-
щенні сільської� ради за адресою: с. Андрії�вка, 
вул. Миру, 7Б

Контактна особа – 0503261762 Фаренік 
Вікторія Феліксівна

_____________________________________________________
(наи� менування підприємства, установи, організації�, 

місцезнаходження, дата, з якої� громадськість може 
ознаи� омитися з документами, контактна особа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання)суб’єктом господарювання)
2019116476920191164769

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)довкілля планованої діяльності)
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Г.В. ЧУБЕНКО

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р  І  Ш  Е  Н  Н Я

від 20.12.2019 року № VII/34-631
м. Костянтинівка
                  
Про раи� оннии�  бюджет
на 2020 рік 
05307200000
( код бюджету)          
  
Керуючись Бюджетним кодексом Украї�ни, ст. 43 Закону 

Украї�ни «Про місцеве самоврядування в Украї�ні», враховуючи 
Закон Украї�ни «Про Державнии�  бюджет Украї�ни на 2020 рік» 
та розпорядження голови облдержадміністрації�, керівника 
обласної� віи� ськово-цивільної� адміністрації� від 05 грудня 2019 
року № 1354/5-19 «Про обласнии�  бюджет на 2020 рік» раи� онна 
рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи раи� онного бюджету в сумі 67297294,33 гривень, у 

тому числі доходи загального фонду раи� онного бюджету – 
65413990,00 гривень та доходи спеціального фонду раи� онного 
бюджету -1883304,33 гривень згідно з  додатком 1 до цього 
рішення;

видатки раи� онного бюджету в сумі 67297294,33 гривень, 
у тому числі видатки загального фонду раи� онного бюджету - 
65413990,00 гривень та видатки спеціального фонду раи� онного 
бюджету - 1883304,33 гривень;

 оборотнии�  залишок бюджетних коштів раи� онного бюджету 
в розмірі             30000,00 гривень, що становить 0,05 відсотка 
видатків загального фонду раи� онного бюджету;

резервнии�  фонд обласного бюджету у розмірі 50000,00 гри-
вень, що становить         0,08 відсотка видатків загального фонду 
раи� онного бюджету. 

 Витрачання коштів резервного фонду здіи� снювати від-
повідно до статті 24 Бюджетного кодексу Украї�ни, Порядку 
використання коштів резервного фонду бюджету, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Украї�ни від 29 березня      
2002 року № 415 (зі змінами) та Порядком використання 
коштів резервного фонду раи� онного бюджету, затвердженим 
розпорядженням голови раи� держадміністрації� від 06 червня 
2015 року № 157.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпоряд-
никам коштів раи� онного бюджету на 2020 рік у розрізі від-
повідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатком  3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти з раи� он-
ного бюджету бюджетам міст обласного значення та сільським 
бюджетам: 

 за рахунок медичної� субвенції� Костянтинівськіи�  міськіи�  раді 
у сумі  1432500,00 гривень та Дружківськіи�  міськіи�  раді у сумі 
90000,00 гривень.; 

за рахунок коштів раи� онного бюджету згідно з додатком   4 
до цього рішення. 

Формула розподілу міжбюджетних трансфертів сільським 
бюджетам наведена  в додатку  5 до цього рішення.

 Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти раи� он-
ному бюджету з сільських бюджетів згідно з додатком 6 до 
цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат раи� онного бюджету на реаліза-
цію заходів, які фінансуються по відповідних розділах Програми 
економічного і соціального розвитку Костянтинівського раи� ону  
на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки, 
а також місцевих програм розвитку. 

5. Установити, що до доходів загального фонду раи� онного 
бюджету на 2020 рік  належать доходи, визначені статтею 64 
Бюджетного кодексу Украї�ни, та трансферти, визначені стат-
тями 97, 101, 1032 , 1034, 1036, Бюджетного кодексу Украї�ни.

6. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду раи� онного бюджету на 2020 рік є доходи, визначені 
статтею 691 Бюджетного кодексу Украї�ни.

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального 
фонду раи� онного бюджету згідно з відповідними пунктами 
частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу Украї�ни спрямову-
ються на реалізацію заходів визначених згідно з частиною 2 
статті 70 Бюджетного кодексу Украї�ни.   8. 
Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу Украї�ни захищеними видатками раи� онного бюджету 
видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносії�в;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Установити виконавцями окремих заходів раи� онних про-

грам, кошти на виконання яких передбачені в раи� онному 
бюджеті:

по соціальному захисту і соціальному забезпеченню насе-
лення комплексної� програми «Турбота на 2020 - 2022 роки» 
- управління праці і соціального захисту населення раи� дер-
жадміністрації�;

по програмі «Програма інформатизації� Костянтинівського 
раи� ону на 2019-2021 роки» – раи� онна рада;

на реалізацію програми «Про раи� онну програму фінансової� 
підтримки комунального некомерціи� ного підприємства Костян-
тинівської� раи� онної� ради Донецької� області «Костянтинівськии�  
раи� оннии�  центр первинної� медико-санітарної� допомоги на 2020 
рік» - раи� оннии�  центр первинної� медико-санітарної� допомоги.

10. Фінансовому управлінню раи� держадміністрації� (Дудкіна):
1) надати право :
здіи� снення позик на покриття тимчасових касових розривів 

раи� онного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначеи� ського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користування 
цими коштами з обов'язковим ї�х поверненням до кінця поточ-
ного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів Украї�ни, відповідно до статеи�  43, 73 Бюджетного 
кодексу Украї�ни;

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на кон-
курсних засадах  тимчасово вільних коштів раи� онного бюджету 
на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з 
установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
Украї�ни, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу 
Украї�ни;

2) здіи� снювати відображення змін до розпису раи� онного 
бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів Украї�-
ни змін та доповнень до бюджетної� класифікації� в частині 
назв і кодів класифікації� доходів, кодів Типової� програмної� 
класифікації� видатків та кредитування місцевих бюджетів 
і відомчої� класифікації�, за джерелами доходів і напрямами 
видатків головних розпорядників коштів раи� онного бюджету 
за відповідними кодами;           

3) проводити  в централізованому порядку розрахунків за 
рахунок субвенції� з державного бюджету; 

4) здіи� снювати координацію роботи з сільськими радами 
щодо обліку у складі місцевих бюджетів трансфертів, передба-
чених відповідно до укладених з раи� онною радою договорів 
на виконання програм і спільних заходів;

5) у процесі виконання раи� онного бюджету на підставі листа 
- обґрунтування головного розпорядника коштів раи� онного 
бюджету здіи� снювати перерозподіл бюджетних призначень в 
часі і між кодами Типової� програмної� класифікації� видатків та 
кредитування і економічної� класифікації� в межах загального 
фонду бюджетних призначень головного розпорядника по 
загальному и�  спеціальному фондам; 

6) доводити головним розпорядникам коштів раи� онного 
бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за ско-
роченою Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

7) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденнии�  
строк з дня и� ого прии� няття відповідно до частини 4 статті 28 
Бюджетного кодексу Украї�ни.

11. Головним розпорядникам коштів раи� онного бюджету:
1) забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного 

кодексу Украї�ни у першочерговому порядку потребу в коштах 
на оплату праці працівників  бюджетних установ відповідно 
до встановлених законодавством Украї�ни умов оплати праці 
та розміру мінімальної� заробітної� плати; на проведення роз-
рахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природнии�  газ та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносії�в у натуральних 
показниках для кожної� бюджетної� установи, виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 

статті 77 Бюджетного кодексу Украї�ни;
3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 

днів з дня набрання чинності цього рішення, відповідно до 
частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу Украї�ни; 

4)  здіи� снювати управління бюджетними коштами у межах 
встановлених ї�м бюджетних повноважень та оцінки ефектив-
ності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результа-
тивне і цільове використання бюджетних коштів, організацію  та  
координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечити доступність інформації� про бюджет відповідно 
до статті 28 Бюджетного кодексу Украї�ни;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків 
за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовід-
ведення, природнии�  газ та послуги зв’язку,  які споживаються 
бюджетними установами та укладання договорів за кожним 
видом енергоносії�в у межах встановлених  обгрунтованих  
лімітів споживання. 

12. Надати право голові раи� онної� ради прии� мати розпо-
рядження в міжсесіи� нии�  період на підставі звернень раи� дер-
жадміністрації� з наступним затвердженням на пленарних 
засіданнях раи� онної� ради:

1) про перерозподіл видатків між:
напрямками витрат та головними розпорядниками бюд-

жетних коштів за функціональною та економічною ознаками 
у разі визначення додаткових напрямів здіи� снення видатків 
раи� онного бюджету та/або головних розпорядників коштів 
раи� онного бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

заходами і розділами Програми економічного і соціально-
го розвитку Костянтинівського раи� ону на 2020 рік та інших  
програм, прии� нятих раи� онною радою, у межам фінансового 
ресурсу, передбаченого в  раи� онному бюджеті на ї�х виконання 
за загальним та спеціальним фондами.

2) про урахування у складі раи� онного бюджету, а також визна-
чення напряму подальшого використання коштів трансфертів:

з державного та обласного бюджетів, що виділяються додат-
ково раи� ону на підставі законодавчих та інших нормативних 
актів;

сільських бюджетів на виконання програм і спільних заходів.
3) про виключення зі складу раи� онного бюджету трансфертів 

з державного, обласного і сільських бюджетів на підставі зако-
нодавчих та інших нормативних актів. 

13. Раи� онніи�  державніи�  адміністрації�:
1) при підготовці у міжсесіи� нии�  період пропозиціи�  для 

розгляду головою раи� онної� ради в межах и� ого повноважень, 
визначених підпункту 1) пункту 12 цього рішення, враховувати 
зміни стосовно головних розпорядників раи� онного бюджету 
та виконавців окремих заходів програм у зв’язку із внесенням 
змін до структури раи� держадміністрації�;

2) підготувати пропозиції� та надати на розгляд і затвердження 
раи� онною радою рішення щодо здіи� снення видатків на заходи, 
спрямовані на розвиток раи� ону та передбачені у Програмі еко-
номічного та соціального розвитку Костянтинівського раи� ону 
на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки;

3) здіи� снювати у міжсесіи� нии�  період за погодженням з по-
стіи� ною комісією раи� онної� ради з питань бюджету, соціально 
– економічного розвитку та житлово - комунального госпо-
дарства, з подальшим прии� няттям рішення раи� онною радою 
про перерозподіл:  

асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за ви-
датками у межах загального обсягу бюджетних призначень 
з відповідним відображенням за кодами класифікації�, у тому 
числі в частині спрямування коштів на погашення зобов'язань 
за 2019 рік, узятих на облік органами Державної� казначеи� ської� 
служби Украї�ни станом на 1 січня 2020 року;

видатків за кодами Типової� програмної� класифікації� видатків 
та кредитування та головними розпорядниками коштів окремо 
за загальним і спеціальним фондами бюджету;

4) здіи� снювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюд-
жетних трансфертів з державного та обласного бюджетів міс-
цевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про 
раи� оннии�  бюджет на 2020 рік.

14. Додатки до цього рішення є и� ого невід'ємною частиною.
15. Рішення діє з 01 січня  по  31 грудня 2020року.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

раи� держадміністрацію (Ісаков) і раи� онну раду (Оносов).

Голова раи� онної� ради                                                                  О.Л.Оносов 
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МАКУЛАТУРА
и другое вторсырье ДОРОГО!!!

Металл,
стеклобой, 
пластмас.,
пленка, 
цв. металл.

095 494 09 64
Форма оплаты любая.

Предоставляем 
документы

ОЧЕНЬ 

Надежно и комфортно!

КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

(грузчики)

СВАДЬБЫ,
КОМАНДИРОВКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(050) 888-37-38
(097) 888-37-38

22670000000002689
от 22.06.2007 г.

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ

КОМАНДИРОВКИ

для котлов 
и печей

УГОЛЬ

099-152-28-61
КУПЛЮ ДОРОГО
игрушки СССР: елочные,
куклы, машинки и т.д.
Фотоаппараты, объективы,
часы, монеты СССР.
Рога, открытки,фотографии, 
грамоты, духи, статуэтки,
самовары, медали, броши,
кулоны, значки,
янтарь.
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МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

ИЗГОТОВИМ ИЗ МЕТАЛЛА:
решетки, ворота, заборы,
заборы из металлопрофиля,

навесы разные и т.д.

050-634-97-61

домашних вещей
в Россию, 
Беларусь,Крым
т. 050-974-75-96 (Viber)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ ДРОВА
095-496-36-45,
 099-027-95-02

пиляные

Продам уголь разн.марок:
концентрат (орех, кулак, семечка),
пламенный, курной, в мешках,
насыпью, дрова, точный вес, доставка. 
Пенсионерам и ветеранам ВМВ скидка.
т. 066-402-22-71

Предприятие реализует щебень,
шлак,песок речной и карьерный,
гранотсев,граншлак,чернозем,
перегно, цемент, глину,уголь,дрова. 

До
ста

вк
а б

есп
ла

тно

 050-03-57-993

Реализуем: песок речной,
карьерный, шлак, щебень, отсев,
чернозем, граншлак, кирпич б/у 
любой, шифер, доска, балка, 
цемент разн. марок, шлакоблок. 
т. 066-402-22-71

095-511-82-25

свид. 001912
от 20.09.2011

стиральных
машин-автомат
РЕМОНТ 

099-409-14-81, без вых.

Продам действующий
кондитерский магазин
по ул. Космонавтов, 53,
67 кв.м, отдел. теплосчетчик,
кондиционер, оборудование,
750000 грн., торг
т. 095-322-66-36, Евгений

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

095-365-36-25 К
Р

Е
Д

И
Т

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ВОРОТА, ЗАБОРЫ
навесы из профнастила

РЕМОНТ
холодильников,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВЕСОВ ВСЕХ ВИДОВ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
С ГАРАНТИЕЙ

06
7-
33
9-
10
-3
6

05
0-
16
3-
25
-0
9

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.
1 комн. кв. 1/5 в районе мага-

зина Беларусь в г. Дружковка Тел. 
050-077-57-94.

Г. Родинское. Продаю 1 комнат-
ную 4/5. Квартира в хорошем до-
ме,на новом микрорайоне. Хороший 
ремонт, металлопластиковые окна,-
балкон полностью металопластико-
вый, теплая, не угловая. Продаётся 
полностью с хорошей бытовой тех-
никой- холодильник «Самсунг», 
стиральная машина «LG»,  газо-
вая колонка, на кухни гарнитур, 
кухонный уголок, интернет,диван, 
стол,шкаф. Ковер. Заходите и жи-
вите. Покупать ничего ненужно,-
кроме посуды,и постельного. Цена 
8 500 у. е. Тел. 066-432-052.

Г.Белицкое, мебель, окна, бал-
кон пластик, Тел. 050-568-64-63.

Дружківка. Продам 1-кімн. 
к-ру в р-ні зуп. “Мал. літак“, ре-
монт 2005 р. Тел. 066-169-39-77б 
068-423-91-24.

Дружковка 1 комн. кв. газовая 
колонка, все счетчики, окна,тру-
бы, канализац. - мет. пластик, дв. 
дверь, кладовка, подвал,без дол-
гов. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Сдам 1-к. кв-ру, 
5/5, в р-не горгаза, на длит. срок. 
Тел. 050-864-47-72.

    Покровск. Продается ком-
пактная 1-комнатная  квартира 
4/5 на Солнечном. приятные сосе-
ди. теплая, сухая, косметический 
ремонт, автономное электроото-
пление, счетчики на газ и воду, 
пластиковые трубы, сантехника 
в хорошем состоянии не угловая, 
чистая, цена 8 200 у. е. торг. Тел. 
068-196-27-15.

Покровск. Продам 1  к.  кв. 
мкрн.  “Солнечный“ 7 этаж 9-ти 
этажного дома. Квартира не угло-
вая, очень тёплая и сухая. Стены 
толщиной более 50 см из силикат-
ного кирпича. Новые биметалличе-
ские радиаторы «Mirado». Новый 
электрический счетчик. Кварти-
ра пустая и без ремонта. Большой 
балкон. Во дворе АТБ, детская пло-
щадка, рядом школа 9, лицей и са-
дик. Цена 11000 $. Сделка пополам. 
Тел. 099-725-04-44.

Покровск. Продам одноком-
натную квартиру 2/5, р-н Динас. 
Второй этаж, двойная дверь, окна 
пластик, балкон застеклен, горячая 
вода (бак). Тел. 095-106-23-85.

Покровск.  Уютная  теплая 
1-комнатная квартира 4/5. Сто-
яки  поменяны.  Нагреватель-
ный бак, пластиковые окна. Тел. 
066-069-01-60.

Продам 1 комн. кв. в Дружков-
ке ул. Правды 1. В жилом состоя-
нии. Тел. 050-812-46-90.

Продам 1 комн. кв. в Дружков-
ке, по ул. Энгельса 102, 4/5 “захо-
ди и живи“ (с мебелью и техникой). 
Тел. 050-620-23-55.

Продам 1-к. квартиру г. Друж-
ковка, 3/9, в р-не маг. “Фуршет“, 
недорого. Тел. 095-179-81-70.

Продам 1-к. квартиру г. Друж-
ковка,  4/5,  в  р-не маг.  “Орби-
та“, без долгов, без ремонта. Тел. 
095-466-47-20.

Продам 1-к. квартиру г. Друж-
ковка, 4/9, по ул. Космонавтов. Тел. 
099-232-45-73.

Продам   1 -к .   квартиру  г . 
Дружковка, 5/5, по ул. Казацкой, 
96, в р-не СТО “Фортуна“. Тел. 
066-071-18-23.

Продам 1-к. квартиру г. Друж-
ковка, в р-не ЛА “Альтаир“, евроре-
монт, рядом детский сад, школа, пл. 
Соборная. Тел. 095-974-39-20.

Продам 1-к. квартиру г. Друж-
ковка, в р-не ОШ №12, малосемей-
ка. Тел. 050-273-83-89.

Родинское. 1-ком.кв 2/5, 12,5 
кв.м,трубы пластик, част мебель, 
Тел. 066-953-53-89.

Родинское. 1-ком.кв, 30 000 
грн, Тел. 099-202-65-99.

Родинское. 1-ком.кв, недоро-
го, Тел. 095-895-85-83.

Родинское. 1-ком.кв, ремонт, 
Тел.095-519-81-62.

2-комн. кв.
* Продам 2-к. квартиру г. Друж-

ковка, 3/5, недорого. Тел. 099-
175-41-55, после 17.00.

Артемовск. Продается двух-
комнатная крупногабаритная квар-
тира в центральной части города, 
4-й этаж 5-и этажного кирпично-
го дома. Индивидуальное отопле-
ние, комнаты, санузел раздельные, 
лоджия. Цена 20 500 у. е. Тел. 
066-926-17-18.

Дружківка. Продам 2-кімн. 
квартиру на 1 поверсі, в р-ні Пенс. 
фонду, лічільники в наявності. Тел. 
099-231-36-46.

Дружковка. 2-комн. кв. барач-
ного типа, сарай, подвал р-не пл. 
Соборная, газифицировано. Тел. 
050-507-14-61.

Дружковка. Продается 2-комн. 
кв. 48 кв/м на площади, по ул. Со-
борная 11. Тел. 066-026-11-04.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. в рай-не пен-
сионного фонда. Дом коо-
перативный 4/5 по улице 
Космонавтов 26. Комна-
ты раздельные, балкон 
пластиковый, бойлер. Тел. 
066-036-70-72.

Дружковка. Продам 2 комн. 
кв. 9 этаж. пл. Октябрьская, еврод-
вер. Лифт работает, в подъезде ко-
довый замок. 8 лет нежилая 3000 
уе + долги. Тел. 095-464-47-84.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. 1/3, на Соцгороде, теплосч-к 
в квартире. Тел. 095-813-35-00.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв.  1/9  на  7-м  микр-не.  Тел. 
095-163-52-44.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. 2/5, за «красным банком», не 
угловая, очень теплая, без долга, 
138000 грн. Тел. 050-917-19-64.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. 4/9, в р-не Пушки, и 4/5, в 
р-не маг.  “Нептун“.  Тел. 068-
968-30-68,  095-425-02-60, 
+79892581554 (Вайбер).

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. 5/5, по ул. Казацкой, 40, воз-
ле горгаза, 43,4 кв.м, без долгов, 
сч-ки на все. Тел. 050-641-98-72.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. 6/9, в р-не маг. “Беларусь“. Тел. 
066-522-44-19, 099-222-32-55.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам 2-комн. кв. порядоч-
ным людям без в/п. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Срочно продам 
2-комн. кв. Окна, балкон пластик. 
Тел. 80500759271.

Дружковка. Срочно. 2-комн. 
кв. по ул. Космонавтов 47 5/5. 
Без  ремонта. Крыша не  течет. 
86000 грн. с 9-00 до 21-00 Тел. 
066-275-08-95.

Краматорск. Продам 2-комн. 
кв. 1/9 по ул. Дворцовой, р-н Кры-
того рынка или сдам в аренду. Тел. 
050-144-32-48.

П р о д а е т с я   2   к омн .   к в . 
ул .   Космонавтов   69-5 .   Тел . 
050-546-14-04.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/5, по ул. Казацкой, высо-
кий цоколь, с мебелью, или сдам. 
Тел. 095-508-02-71.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/5, по ул. Соборной, 42, 
41,5 кв.м, 3 окна с выходом на ул. 
Соборную, без ремонта, возмож-
на реконстр. под офис или мага-
зин. Тел. 095-322-66-36, Евгений.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/9, на микрор-не №7, общ. 
пл. 56,7 кв.м, можно под офис или 
магазин. Тел. 095-163-52-44, 
050-847-25-10.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 3/3, по ул. Соборной, 13, 
46,7 кв.м, не углов., совмещ. сану-
зел, без ремонта, без долгов. Тел. 
050-538-91-44, +38-050-888-
40-31, +79782147909 (Вайбер).

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 3/4, по ул. Соборной, 11, 
без ремонта, без долгов. Тел. 095-
413-63-66, Марина.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 5/5, в р-не горгаза. Тел. 
093-128-39-29, 066-500-28-06.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 6/9, по ул. Соборной, 15а, в 
р-не ОШ №6, маг. “АТБ“, треб. ре-
монт, лифт раб, все рядом. Тел. 
095-203-67-69.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 7/9,  солнечная сторона, 
част. ремонт. Тел. 099-401-57-19.

Продам 2-к. квартиру г. Друж-
ковка, 8/9, по ул. Космонавтов, 51, 
52,5 кв.м, сч-ки, газ. колонка, м/п 
окна, балкон застекл., ремонт, ме-
бель. Тел. 050-191-78-59.

Продам 2-комн. кв. в Дружков-
ке без долгов. В любое время. Тел. 
099-067-34-04.

Продам в Дружковке 2-комн. 
кв.  5/5,  8-микро  район.  Тел. 
095-862-57-47.

Родинское.  2-х  ком.  кв,1-
эт, кухня 10 кв. м, без ремонта, 
трубы-пластик, 45000 грн, Тел. 
099-202-65-99.

Родинское. 2-х ком. кв. 5/5, р-н 
рынка, част, мебель, 80000 грн, Тел. 
099-019-32-47, 099-039-74-52.

Родинское. 2-х ком.кв 3/5.Тел. 
099-033-10-59.

Срочно! Недорого! Продам 
2-к. кв-ру в г. Дружковка, в хор. 
сост., окна, балкон пластик. Тел. 
099-075-92-71.

3-комн. кв.
3-комн. кв, 6/9, по ул. Казац-

кая 91, в р-не ОШ № 17. Тамбур, 
двойная двер. пластик. окна, 65,7 
кв.м. застекл. лоджия, теплосч-к на 
доме. Тел. 050-193-93-48.

Г. Родинское. Продам очень 
хорошую крупногабаритную 3к 
квартиру, 2 этаж, теплая, сухая, 
полностью с ремонтом. Все 3 ком-
наты раздельные, хорошие ква-
дратные. Санузел и кухня (рабочая 
стенка) хороший кафель. Провод-
ка заменена везде. Квартира за-
езжай и живи! Расположение все 
рядышком 3 мин до рынка,магази-
нов, рядом больница, школа 5 мин. 
Собственник. Во дворе гараж и са-
рай- продаем (в стоимость квар-
тиры не входит). До остановки на 
Красноармейск (Покровск) 5 мин, 
ехать 15 минут, маршрутка каж-
дые 20 мин. Цена 4 500 у. е. Тел. 
050-822-84-19.

Дружковка. 3-комн. кв. Ку-
раховский пр-кт, без долгов, са-
нузел раздельный, теплая заст. 
лоджия, водонагр,  спутник.  тв. 
Тел.066-795-70-28.

Дружковка. Продам 3 комн. кв, 
2 этаж в районе исполкома, 50кв/м. 
Тел. 050-841-02-43.

Дружковка. Продам 3-к. кв-ру 
по ул. машиностроителей, на 5 эт. 
Тел. 050-133-56-78.

Дружковка.   Продам  3-к. 
кв-ру,  4/5,  в  р-не маг.  “Орби-
та“, в хор. сост., с мебелью. Тел. 
050-813-52-32.

Дружковка. Продам 3-комн. кв 
3/9, в р-не пл. Соборной, автоном. 
отопл. кондиционер. без ремонта. 
Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. 1/5 в районе гимназии или ме-
няю на 1комн. или 2-комн. кв. Тел. 
066-693-99-47.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. 
9/9, крыша не течет, лифт рабочий, 
балкон м/п. Тел. 066-036-70-66.

Продам 3-к. кв-ру в г. Друж-
ковка, 3/5, на микрор-не №10. Тел. 
095-506-45-49.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/2, по ул. Соборной, 14, 
в р-не исполкома, недорого. Тел. 
050-624-42-90.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/5, в р-не маг. “Беларусь“. 
Тел. 095-796-06-00.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/5, в р-не ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/9, без долга, или меняю на 
1+1. Тел. 066-039-00-65.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 1/9, с авт. отопл., есть ме-
бель  (стенка,  прихожая).  Тел. 
095-566-29-02, 095-548-22-06.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 3/5, в р-не ОШ №17, санузел 
раздельный, лоджия застекл., бой-
лер, спутник. ТВ, без долгов. Тел. 
066-795-70-28.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 3/5, на микрор-не №10. Тел. 
095-506-45-49.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 3/5, по ул. Космонавтов, 
8, сч-ки на воду, газ, свет. Тел. 
095-163-52-70.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 5/9, в центре, по ул. П. Ком-
муны, 54, 78 кв.м, кухня 12 кв.м, 
мебель, техника, ремонт - “вхо-
ди и живи“. Тел. 050-704-20-36.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 7/9, по ул. П. Коммуны, 
56, кухня 12 кв.м, перепланиров-
ка, м/п окна, натуральная столяр-
ка, паркет. Тел. 066-666-74-22, 
066-052-16-45.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка,  8/9,  без  ремонта.  Тел. 
050-192-84-30.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, 8/9, в хор. сост., без долгов, 
сч-ки на газ, воду, лифт раб. Тел. 
050-988-16-95.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, в р-не маг. “Орбита“, пе-
репланировка, ремонт, мебель, 
техника. Тел. 066-036-18-06.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, на 1 эт., 65 кв.м, кухня 9 
кв.м, авт. отопл.,  газ. колонка, 
спутник. ТВ. Тел. 095-252-86-42.

Продам 3-к. квартиру г. Друж-
ковка, на 6 эт. Тел. 095-131-41-95.

Продам 3-комн. кв. в г. Друж-
ковка, квартира на площади под 
загсом 89 кв.м, 2 этаж, кухнясто-
ловая, 22 кв.м. Разрешение на ин-
дивидуалку. Тел. 050-730-42-18.

Продам 3-комнатную кварти-
ру, частично меблирована, комна-
ты раздельные, санузел раздельно, 
трубы пластиковые, индивидуаль-
ное отопление, два балкона оба 
застекленные. Общая площадь 60 
кв. м. Четвертый этаж 5-этажного 
дома, в центре города. Тел. 066-
202-11-90, 095-036-16-13.

Родинское. Продам 3-х комнат-
ную квартиру 2/2, центр, окна пла-
стик, евроремонт, гараж отдельно. 
Тел. 095-391-70-10.

Родинское. Продам 3-х ком-
натную квартиру 56 кв. м. Тел. 
050-624-04-85.

4-, 5-комн. кв.
Артемовск. Продается 4-х ком-

натная квартира с индивидуальным 
отоплением, 2/5 эт.75/40/9. Квар-
тира находится на карьере. Раз-
дельная планировка, встроенная 
кухня, мебель-договоримся с по-
купателаем, балкон. Есть гараж ря-
дом с домом. Цена 10 000 у. е. Тел. 
099-072-95-00.

Дружковка. 4-комн. кв. 5/5 
в р-не пл. Соборной, неугловая, 
автоном. отоплен, счетчики, лод-
жия, балкон, конд, интернет, без 
долгов.  Тел. 066-899-07-14, 
+79269814635 (WhatsApp).

Дружковка.   Продам  4-к. 
кв-ру,  1/5,  возле  горгаза. Тел. 
095-619-20-60.

Дружковка. Продам 4-к. кв-ру, 
по ул. Казацкой (Чапаева), на 3 єт. 
63.8 кв.м. рядом школа. садик. Тел. 
050-772-96-20.

Мирноград. Продам 4-х к Про-
дам 4-к. квартиру г. Дружковка, 
9/9, 84 кв.м, новый лифт, крыша, 
капремонт. Тел. 099-722-32-35.

Продам 4-к. квартиру г. Друж-
ковка, по  ул. Казацкой  (бывш. 
Чапаева), 54, в р-не ОШ №7, пе-
репланировка в 3-комн., ремонт, 
мебель, техника. Тел. 099-379-
24-53, +79681426541.

Продам 4-комн. кв. 5/5 в рай-
оне 7 школы. Не угловая, крыша 
после кап. ремонта, подъезд закры-
вается, двойная дверь железная + 
деревянная. Тел. 050-651-65-80.

Дома
Г. Днепр. Продается дом 7х10, 

п.г.т. Обуховка,  х/п,  л/к  5х11, 
15 соток. Тел. 063-252-98-00, 
050-241-13-20.

б е з   п о с р е д н и к о в .   Т е л . 
050-819-78-16.

Г. Покровск. Продается дом, 
«Дурняк», паровое, л/к, х/п, га-
раж, 5 соток. Тел. 050-592-33-15.

Газифицированный  дом в 
районе ж/д вокзала по ул. Ново-Са-
довая, 80 кв.м, жилая площадь 40 
кв.м, остальное в стадии ремонта. 
Котел и колонка есть, но вода на 
улице. Полный план 12 соток. Тел. 
050-756-60-49.

Димитров. Продается? дома, 
ул. Уфимская, р-н ОШ № 4, гараж, 
летняя кухня с погребом, или ме-
няю на 1-комнатную квартиру. Тел. 
066-129-76-51.

Димитров. Продается? дома, 
ул. Уфимская, р-н ОШ № 4, гараж, 
летняя кухня с погребом, или ме-
няю на 1-комнатную квартиру. Тел. 
066-129-76-51.

Дом в Дружковке, ул. Кот-
ляревского, 138А. Дом га-
зифицирован, удобства в 
доме, во дворе летняя кухня, 
гараж, теплица, общая пло-
щадь дома 10 кв.м, участок 
10 соток. Возможен обмен 
на квартиру в г. Константи-
новка. Тел. 096-592-54-50.

Дом п. Яковлевка, почтовая 20 
цокольный этаж, 4 комнаты, пла-
стиковые окна, утеплен, вода в 
доме, отопл. печное недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дом, Молоково,  2  этажа,  5 
комнат,удобства, мебель, 6 соток, 
баня, гараж, колодец. договорная 
цена. Тел. 099-150-27-74.

Дружковка. пос. Яковлевка 
продается дом 85 м/кв, окна м/пл, 
батареи алюм, 2 котла, газ, вода, 
интернет, мебель и быт.  техн, 
огород 4,5 сот, сад, гараж. Тел. 
050-053-43-46.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
3-комн. кв. 2/5, на ми-
крор-не №7, 56 кв.м, треб. 
рем. Или меняю на 1+допл., 
можно в рассрочку. Тел. 
050-222-58-52.

Дружковка. Продам газифици-
рованный дом в пос. Суворово уте-
пленный. Во дворе плитка. Участок 
0,06 га. Без долгов. Возможен об-
мен. Тел. 095-229-07-11.

Дружковка. Продам дом  в 
Ал.-Дружковке,  78,2  кв.м,  газ, 
вода в доме, хозпостр., 12 сот. Тел. 
099-663-08-73.

Дружковка. Продам дом  в 
п. Ал.-Дружковка по ул. Левобе-
режной, 7х15, 12 сот., приватизи-
ров., гараж, баня, колодец. Тел. 
050-133-56-78.

Дружковка. Продам дом в пос. 
Сурово по ул. Сагайдачного, 47а, 
площ. 63 кв.м, м/п окна, флигель, 
подвал, огород, сад, 8,5 сот. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Торецкий ул. Салты-
кова-Щедрина, жил. пл. 80 
кв/м, участок 12 соток, га-
раж. Тел. 050-186-21-22, 
050-241-02-45.

Дружковка. Продам дом  в 
р-не маг. “Сильпо“, газ, все удоб., 
60 кв.м, 7 сот., или меняю на кв-
ру,  рассмотрю варианты.  Тел. 
066-322-13-98.

Дружковка. Продам дом по ул. 
Гавриловской, в черте города, гази-
фиц., все удоб., 70.4 кв.м, лет. кух-
ня, гараж, хозпостр., 10 сот. Тел. 
050-969-50-67.

Дружкоква. Продам газ. дом 
в п. Райское, 4 комн., все удоб., 30 
сот., хозпостр., экологически чи-
стый р-н, или меняю на авто. Тел. 
095-014-92-83.

Дылеевка. Продам 3- х комн. 
дом сов семи удобствами, совре-
менный ремонт, окна пластикове, 
двери метал. Пл. 76 м2,боллер, 
отопление - котел на тв. Топли-
ве,вода постоянно, хоз. построй-
ки. Земельный участок 30 соток, 
цена 3000 у.е. Тел. 095-596-49-
26, 095-812-53-71.

Константиновка.  продам дом 
(кирпичный) без долгов в районе 
молокозавода, пос. червоный, ря-
дом магазин, автобусная остановка, 
дет. сад, школа. тел. 050-708-25-55.

Константиновка. Продам 
или сдам в аренду неболь-
шой домик на 3 комнаты с 
печным отоплением вода 
и санузел в доме в с. Алек-
сандро-Калиново очень де-
шево. Тел. 050-141-15-24. 
066-205-46-93.

Новогродовка. Продается дом 
с удобствами, вода, х/п, летняя кух-
ня, гараж, 8 соток, рассрочка на 1 
год. Тел. 050-916-41-61.

Новоэкономическое. Прода-
ется дом в центре, ул. Горького х/п, 
с печным отоплением, асфальт, 11 
соток. Тел. 050-621-14-57.

Новоэкономическое. Прода-
ется дом в центре, ул. Горького х/п, 
с печным отоплением, асфальт, 11 
соток. Тел. 050-621-14-57.

Новоэкономическое. Про-
дается дом по ул. Пушкина с печ-
ным отоплением. Жилая летняя 
кухня, х/п, колодец, сад, подвал, 
водопровод имеется место под га-
раж. 120 000, торг, рассрочка. Тел. 
050-820-95-92.

П. Новоэкономическое. Прода-
ется дом, паровое, л/к, х/п, гараж, 
10 соток. Тел. 050-732-21-39.

П. Сергеевка. Продается дом с 
печным отоплением и хоз. построй-
ками. Тел. 066-931-70-93.

Первомайка. Продается дом, 
печное отопление вода в доме, 
удобства улица, 140 000 грн. Тел. 
066-066-25-06.

Пос. 200 пл. Дом 111 м/кв из 
белого кирп, газиф, все удобства, 
план 10 сот, хоз. постойки. Тел. 
050-871-75-07.

Пос. Водянское. Добропольский 
р-н. Продается дом 10х11, удоб-
ства, л/к, подвал, хоз. постройки, 2 
гаража, 17 соток, рядом пруд, 500 
м от базы отдыха54 000 грн. Тел. 
095-817-25-17.

Продается дом 60 кв/м в райо-
не путепровода, сарай, гараж, в г. 
Дружковка. Тел. 095-178-95-16.

Продается  дом в Дружков-
ке, Молоково, ул. Краснодонцев-
цев 50,7кв/м, 6 соток,колодец газ, 
вода, подвал,котел, м/п окна Тел. 
095-674-78-31.

Продам до в п. Горняк, утеплен-
ный, новю крыша, гараж, без дол-
гов 98кв/м. Тел. 066-387-69-17.

Продам  дом  в  г. Дружков-
ка, 100 кв.м, 4 комнаты, кухня 16 
кв.м, газ, вода, санузел в доме, 
хозпостр., гараж, уч-к 9 сот. Тел. 
099-045-32-91.

Продам  дом  в  г. Дружков-
ка, п. 200 пл., 111 кв.м, газ, все 
удоб., план 10 сот., хозпостр. Тел. 
050-871-75-07.

Продам дом в г. Дружковка, п. 
В. Гавриловка по ул. Крымской, 18, 
52 кв.м, с удоб., хозпостр., интер-
нет. Тел. 099-343-01-44.

Продам дом в г. Дружковка, п. 
Райское, все удоб., газ, экономное 
отопл., лет. кухня, гараж, прива-
тиз. земля, или меняю на 2-к. кв-
ру. Тел. 095-757-72-94.

Продам дом в г. Дружковка, п. 
Райское, газифиц., 60 кв.м, или ме-
няю на 2-к. кв-ру. Т. 095-395-91-43.

Продам дом в г. Дружковка, п. 
Сурово, все удоб., гараж, колодец, 
подвал, лет. кухня, сарай, душ, ту-
алет, или меняю на кв-ру. Тел. 
099-226-47-28.

Продам  дом  в  г. Дружков-
ка ,   по   ул .   Белинского ,   в се 
удоб.,  хозпостр.,  теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Продам дом в Дружковке п. 200 
пл, 6 соток. Тел. 095-255-50-40.

Продам дом в п. 200 г. Друж-
ковка, пл. по ул. Репина, газ, вода, 
треб. ремонт. Тел. 099-644-89-
94, 063-484-81-12.

Продам дом в п. Ал.-Дружков-
ка по ул. Партизанской, из красно-
го кирпича, 6,5х7,5, 5 комн., печ. 
отопл., гараж, водопровод, коло-
дец. Тел. 099-334-91-64.

Продам дом в п. Донской г. 
Дружковка, по ул. Шефской, из кр. 
кирпича, 58 кв.м, 5 комн., газ, вода, 
сч-ки, колодец, гараж, хозпостр. 
Тел. 066-038-39-00.

Продам дом в п. Торецкий по 
ул. Стахановской, 4, 6х8, двор плит-
ка, колодец, теплица, 9 сот. земли, 
или меняю на кв-ру в 9-эт. доме. 
Тел. 095-841-09-98.

Продам дом в п. Яковлевка по 
ул. Войкова, газ, удоб., 80 кв.м, 
или меняю на 2-к. кв-ру в р-не пл. 
Соборной. Тел. 066-152-96-34.

Продам дом в п. Яковлевка, 
в р-не дома-интерната, 6х12, газ. 
вода. Тел. 066-883-73-57.

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

Продам дом в р-не ДГМА г. 
Дружковка, по ул. Благоева, 65 
кв.м, газ, вода, сч-ки, флигель на 
3 комн., 12 сот. Тел. 095-187-26-
68, 067-160-41-91.

Продам дом в р-не ЦГБ г. Друж-
ковка, по ул. Потемкина, 27, 7 сот., 
кап. гараж, газ, вода, хозпостр. 
Тел. 050-144-51-18.

Продам дом в с. Петровка, все 
постройки. Тел. 095-566-29-02, 
095-548-22-06.

Продам дом в центре г. Друж-
ковка, в р-не ЛА “Альтаир“, 5 комн., 
газ, свет, вода, 9 сот., без долгов, 
недорого. Тел. 099-227-50-24.

Продам дом г. Дружковка, 100 
кв.м, с удоб., лет. кухня, 2 гаража, 
сад, огород, колодец, интернет, 
мебель, можно в рассрочку. Тел. 
066-760-23-64.

Продам дом г. Дружковка, в 
п. Сурово по ул. Сагайдачного, 80 
кв.м, утепл., новые окна, забор, все 
удоб., хозпостр., большой двор, все 
рядом. Тел. 050-979-36-95.

Продам дом г. Дружковка, в п. 
Сурово, 5х10, газ., вода из колодца, 
уч-к 17,5 сот. Тел. 066-389-64-15.

Продам дом г. Дружковка, в 
р-не церкви в п. Яковлевка, 73 кв.м. 
Тел. 099-278-08-47.

Продам дом г. Дружковка, из 
5 комн., кухня, коридор, газ./печ. 
отопл., флигель на 2 комн., гараж, 
хозпостр., подвал, летний душ. Тел. 
096-473-95-57.

Продам  дом  г. Дружковка, 
по ул. Плеханова, 28, печ. ото-
пл., удоб. в доме, 5 сот., гараж, 
или меняю на  1-к.  кв-ру.  Тел. 
095-768-55-92.

Продам  дом  по  ул.  Базар-
ной, 1-2, г. Дружковка, в р-не ма-
шиностр.  техникума ДГМА, или 
меняю на 1 или 2-к. кв-ру. Тел. 
093-137-04-11.

Продам дом по ул. Заборско-
го, 78,  г. Дружковка,  газ, вода, 
колонка, рядом магазины, оста-
новка, школа, детский сад. Тел. 
095-350-36-17.

Продам дом по ул. Киевской, г. 
Дружковка, рядом с Гавриловским 
рынком, из белого кирпича, гази-
фиц., благоустр., м/п окна. Тел. 
050-108-70-04.
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РЕМОНТ

099-453-55-58

импортных
телевизоров
и DVD на дому у заказчикана дому у заказчика

ДОРОГО КУПИМ
ЧЕРНЫЕ и ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛЫ, МАКУЛАТУРУ
- стеклобой, пленку
САМОВЫВОЗ, ПОРЕЗКА
095-494-09-64

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников
Êà÷àñòâî. Ãàðàíòèÿ. 
Íèçêèå öåíû.

Ски ки 

о  
т. 095-530-44-36

Угольный склад реализует: 
УГОЛЬ (орех, кулак, семечка,
 антрацит, пламенный, концентрат), 
а также дрова. Точный вес, 
доставка бесплатно, пенсионерам скидки 

 050-03-57-993

Угольный склад реализует: 
УГОЛЬ (орех, кулак, семечка,
 антрацит, пламенный, концентрат), 
а также дрова. Точный вес, 

050-26-84-579
доставка бесплатно, пенсионерам скидки 

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

РЕМОНТ
050-052-10-64

Дорого куплю лом черных и 
цветных металлов, олово,
макулатуру, пластмассу, ПЭТ,
АКБ, ТНЖ, стеклобой.
Самовывоз, порезка
050-987-45-42

ПРОДАМ УГОЛЬ РАЗНЫХ МАРОК:
антрацит (кулак, орех, семечка),
пламенный, курной. Вес точный.
Доставка в мешках и насыпью.
Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка.
А также дрова с разборки домов.

066-366-88-95
097-289-06-23

06
6-
36

6-
88

-9
5

09
7-
28

9-
06

-2
3ПРОДАМ песок

(карьерный, речной),
щебень, шлак, отсев,
шлак ТЕЦ, цемент
разных марок, б/у
кирпич, шлакоблок.
ДОСТАВКА

мотоциклы под реставрацию
в любом состоянии
ИЖ, ЯВУ, Днепр-12, М-72, BMW и т.д. 
Новые запчасти.
За любую информацию вознаграждение

т. 099-311-89-03

КУПЛЮ ДОРОГО

067-633-05-36

КУПЛЮ ДОРОГО

КУПЛЮ б/у любую
быттехнику в любом
состоянии. Сам заберу

099-074-60-11

Куплю лом черных 
и цветных металлов, 
макулатуру
т. 095-494-09-64

Предприятие реализует щебень,
шлак,песок речной и карьерный,
гранотсев,граншлак,чернозем,
перегно, цемент, глину,уголь,дрова. 

До
ста

вк
а б

есп
ла

тн
о

050-26-84-579

Срочно! Недорого!
Продам действующую торговую точку
вместе со строящимся отдельно
стоящим магазином по ул. Соборной,
в р-не маг. "Радуга", 162 кв.м.
095-322-66-36

Продам дом по ул. Народной, 
г. Дружковка, газ., 73 кв.м, 2 вида 
отопл., част. с мебелью, погреб, ко-
лодец, флигель, хозпостр., 8 сот. 
Тел. 099-722-42-10.

Продам дом по ул. Обручева, г. 
Дружковка, газ., есть печ. отопл.. 
15 сот., гараж. Тел. 095-570-30-
90, 095-305-57-79.

Продам  дом  полдома  в  п. 
Донской по ул. Народной, 6, га-
раж, колодец, водопровод. Тел. 
050-671-10-94.

Родинское. Продается дом с 
печным отоплением, х/п, 20 соток. 
Тел. 099-906-39-52.

Родинское. Продается дом, 54 
кв. м. по ул. Железнодорожная, 
двух контурный котел, л/к на две 
комнаты, з/у 6 соток. Цена 139 000 
грн. Тел. 099-202-65-99.

Родинское. Продается дом, 
удобства, печное, х/п, срочно. Тел. 
050-806-83-56.

Родинское. с. Красный Лиман. 
Продается дом 11х11, хоз. построй-
ки, летняя кухня, гараж, колодец, 
15 соток. Тел. 095-555-69-90.

С. Гришино. Продается дом с 
печным отоплением, мебель, га-
раж, летняя кухня, хоз. Построй-
ки, 50 соток, водоем, газ по улице. 
Тел. 050-874-90-82.

С. Гришино. Продается дом, 90 
кв. м., все коммуникации, неокон-
ченный ремонт, теплый пол, вода, 
скважина 30 сот., или меняю на 2-х 
комнатную квартиру или авто + до-
плата. Тел. 099-202-65-99.

С.  Гришино. Продается дом, 
летняя кухня, хоз. постройки, га-
раж, колодец. Тел. 066-961-86-
98, 095-318-01-83.

С. Гришино. Продается дом, лет-
няя кухня, хоз. постройки, гараж, 
колодец. Тел. 095-866-24-09.

С.  Гришино. Продается  до-
мик  по  ул.  Ленина,  145.  Тел. 
050-854-44-31.

С. Каменка. Добропольский рн. 
Продается дом с мебелью, техни-
кой, удобствами. Имеется коло-
дец, гараж, х/п,

подвал, сад, дрова, уголь, 70 со-
ток, рядом река, лес. Тел. 050-
033-71-90, 099-071-12-31.

С. Новоторецкое. Продается 
дом с печным отоплением + эл. 
котел, удобства, окна пластик, ла-
минат, ванная - кафель, 30 соток, 
огород 60 соток, сад, виноград-
ники, х/п, остановка рядом. Тел. 
095-421-93-94.

С. Новоторецкое. Продается 
дом с печным отоплением + эл. 
котел, удобства, окна пластик, ла-
минат, ванная - кафель, 30 соток, 
огород 60 соток, сад, виноград-
ники, х/п, остановка рядом. Тел. 
095-421-93-94.

С. Новпустынка. Покровский 
р-н, Новотроицкий с/с. Продает-
ся дом, окна пластик, л/к, х/п, га-
раж, колодцы,

возможна  рассрочка,   2500 
у .е . ,   покупателю  торг .   Тел. 
099-924-72-27.

С. Прогресс. Продается дом, хоз/
постройки. Тел. 099-796-94-56.

С. Прогресс. Продается дом, хоз/
постройки. Тел. 099-796-94-56.

С. Сергеевка. Покровский р-н. 
Продается дом 8,5х12, л/к, х/п, га-
раж, колодец, сад, еврозабор. Тел. 
095-895-28-62.

С. Сергеевка. Продается дом, 
39 соток, цена 10 000 грн.. Тел. 
095-310-87-53.

С. Сухой Яр. Продается дом, 
11х6 с печным отоплением, летней 
кухней, хоз. постройками. Имеет-
ся гараж, подвал, вода, виноград-
ник, сад, огород, недорого. Тел. 
099-566-99-87.

С.  Червоный Яр,  Красноар-
мейский р-н, окна пластик, 2 га-
ража,  баня,  огород,  сад.  Тел. 
095-070-62-71.

С. Чунишино. Продается дом, 
40 кв. м. Электроотопление, ко-
лодец, 8 соток., 40 000 грн. Тел. 
099-202-65-99.

С. Чунишино. Продается дом, 
40 кв. м. Электроотопление, ко-
лодец, 8 соток., 40 000 грн. Тел. 
099-202-65-99.

Селидово. Продается дом ко-
лодец, гараж, 25 соток, сад. Тел. 
099-782-93-87.

Срочно! Продам дом в г. Друж-
ковка, п. Яковлевка, 9,95х6,75, 
газ., 4 комн., санузел, асфальт., 
летн. кухня,  гараж, 8  сот. Тел. 
095-424-75-27.

Срочно! Продам дом по ул. 
Трояндовой, г. Дружковка, газ., 9 
сот., рядом школа, детский сад, 
магазины,  ост.  автобуса.  Тел. 
095-570-30-90.

Дачи
Продам дом в с. Приют, дом, 

лет. кухня, колодец, хозпостр. ого-
род. Тел. 095-770-28-29.

Иное
Здание 2200 м2 в г. Крама-

торск, станкострой под. торговый 
центр. Тел. 066-056-22-45.

Помещение  50-2200  м2  в 
центре г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Продам помещения от 15-1500 
метров квадратных в центре г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-637-90-05.

Продаю подвал на ДЩ в Друж-
ковке. Тел. 099-473-17-78.

Гаражи

Продам гараж в г. Дружковка, 
общ. “Сигнал“, яма, подвал. Тел. 
066-358-75-01.

Продам  металлический  га-
раж в Дружковке. 24000 грн. Тел. 
066-008-93-38.

Транспорт

Автомобили
Дружковка. Продам Mazda 6, 

2003 г.в., цв. синий, двиг. 1,8л, 
газ/бенз, гаражное хранение. Тел. 
066-670-56-28.

Дружковка.  Продам  ВАЗ-
21099, аккум. 12В 74 А, масля-
ный насос на ВАЗ-2101, на Рено 
Логан задний левый фонарь. Тел. 
050-050-46-52.

Продам Audi A4, 2002 г.в., цв. 
черн., в отл. сост, коробка-автомат, 
еврономера, ВАЗ-21110, 2007 г.в., 
в отл. сост. Тел. 050-738-77-56.

Продам Renault Sandero 
Stapway 2018 года. Иде-
альный на гарантии. Ко-
ричневый.  1 .5  дизель, 
механика. Самый макси-
мальный R-camera, NAVI, 
круиз контроль, мульти 
руль, подогревы сидений, 
лэд оптима, новая зимняя 
резина Bridgestone. Деталь-
но по тел. 095-328-16-04.

Продам  авто Волга,  в  отл. 
сост . ,   г а з .   у с тановка .   Тел . 
050-144-00-75.

Продам  автомобиль DACIA 
LOGAN цвет синий, 2006 года вы-
пуска, пробег 160000 км. Авто 
в  хорошем  состоянии,  не  тре-
бует  вложений.  вайбер.  Тел. 
050-871-35-76.

Мото, вело
Велосипед раскладной АИСТ, г. 

Дружковка. Тел. 050-872-94-02.

Продам 2-мест. скутер Viper 
Victoria, большой, в отл. сост. Тел. 
050-773-39-20.

Продам скутер Viper, 4-такт-
ный,  скутер  “Кануни“,  2-такт-
ный, мотоцикл МТ-9 “Гоппер“.Тел. 
099-713-98-83.

Запчасти
Дружковка. На Жигули колен-

вал, шатун, трамблер, маслонасос, 
карбюратор, рул. редуктор, полу-
оси, ступицы, Установка Пропан, 
Балка. Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам прицеп-
ное устр-во на ВАЗ-2109, ось ав-
топрицепа, б/у кирпич, нивелир, 
чертеж. комбайн, дрова, метал. 
сетку, б/у металлопрокат,  глу-
бинный насос для скважины. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продам стартер 
на газель. Тел. 050-188-12-43.

Продам   а в т ошины   зим -
ние БЦ-20 R13, с дисками. Тел. 
095-809-52-62.

Продам диски на авто, 13 дюй-
мов, 4 шт., эл. двигатель, 0,55 кВт, 
220В. Тел. 095-329-43-58.

Продам запчасти на мотоцикл 
“Урал“. Тел. 050-531-79-81.

Продам зимнюю резину “липуч-
ка“, 175/70 R13, новую, на дисках. 
Тел. 095-380-13-51.

Продам зимнюю рези-
ну .  Yokohama-stud less 
geolandar, made in Japan. 
235/55 R19, состояние от-
личное. 6000 грн. Константи-
новка. Тел. 095-328-16-04.

Мебель

Дружковка. Мягкий уголок для 
комнаты. Тел. 095-460-56-05.

Дружковка. Прихожую, тем-
но-корич. цв. Стол письм. св.-ко-
рич. Стол комод темно-коричн. 
Тел.050-066-17-19.

Дружковка.  Продам  стол 
тумба,  полированный,  корич-
невого  цвета,   450  грн.   Тел. 
066-831-44-13.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
ш и ф о н ь е р  с  а н т р е с о -
лями, настенные металли-
ческие вешалки, детскую 
энциклопедию, 10 т., рус-
ско-англ. словарь. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Спальный гарни-
тур СОФИЯ светло-коричневый, 
мягкий уголок с креслами, Терра-
кот. цв. Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Срочно! Продам 
мягкую мебель, спальный гарни-
тур, ковры, хрусталь, посуду,мас-
ляную батарею, люстры и др. Тел. 
050-926-96-45.

Дружковка.   Стол - тумба 
180*80 в  отличном  состоянии. 
Тел. 095-182-95-75.

Дружковка. Тумбочка под те-
левизор в отличном состоянии, в 
отличном состоянии, цвет серебро, 
дверцы тонированное стекло. Тел. 
095-614-83-80.

Недорого! Продам б/у мебель-
ный уголок, 2-сторонний, в хор. 
сост. Тел. 050-602-77-62.

О т д а м   б е с пла тно   шкаф 
для  дачи  и  два  кресла.  Тел. 
095-257-87-10.

Продам  1-тумбовый письм. 
стол, светлая полировка, в отл. 
сост. Тел. 099-060-72-03.

Продам  2 1,5-сп.  кровати с 
ортопед. матрасом, 600 грн. Тел. 
095-152-49-90.

Продам 3-створ. шифоньер, 
мод. 2017 года, выс. 2,4м, дл. 1,8м, 
глуб. 0,6м, в хор. сост., недоро-
го. Тел. 099-741-78-74, Андрей.

Продам   3 - с твор .   шифо-
ньер, сервант, тумбочку под те-
лев.,  зеркало  100х35см.  Тел. 
099-722-42-10.

Продам б/у трельяж из спально-
го гарнитура. Тел. 095-513-31-57.

П р о д а м   к о м п ью т е р ный 
стол с полками и ящиками. Тел. 
066-358-75-01.

Продам   манеж,  500  грн., 
журн.   столик,   600  грн.   Тел. 
095-102-29-70.

Продам мебельные рояльные 
навесы, 20м. Тел. 066-202-24-65.

Продам набор мягкой мебе-
ли (диван и 2 кресла), в хор. сост. 
Тел. 099-487-14-91.

Продам шкафы со стеклом, 
1100  грн/шт.,  стеллажи.  Тел. 
095-528-16-47.

Стол-кресло для кормления 
ребенка. Тел. 095-460-56-05.

Зоомир

Дружковка. Отдам котят в 
хор. руки, приучены к лотку. Тел. 
095-011-38-56.

Дружковка. Продам голубят-
ню с голубями ред. пород, не до-
рого, в хорош.  состоянии. Тел. 
050-106-30-96.

Дружковка.  Продам инда-
уток возр. 4 месяца 15 шт. Тел. 
090-247-42-82.

Дружковка. Продам козу. Тел. 
050-646-83-57.

Дружковка. Продам ко-
тят канадского сфинк-
са (бесшерстная порода). 
Кот сфинкс вязка.  Тел. 
099-357-68-47.

Продам  2  свиней  на мясо, 
и ли   меняю   на   з ерно .   Т ел . 
050-922-84-70.

Продам индо-утаков, 10 шт. 
Тел. 095-743-98-64.

Продам комнатных щенков, по-
род. (Тойтерьер). Тел. 066-231-
64-36, 050-219-59-89.

Продам кошку 3-цветного окра-
са и кота породы мейн-кун, окрас 
рыжий. Тел. 066-026-09-92.

Продам  молодых  крупных 
козликов. Тел. 066-808-24-94, 
066-808-22-96.

Продам щенков нем. овчарки, 
окрас чепрачный, возр. 2 мес. Тел. 
099-722-32-35.

Продам щенков питбуля. Тел. 
066-808-17-94.

Продаю   комн.   растения; 
столетники, ден. дерево, моло-
чай, юкку, розу, кактусы, хавор-
тию, мелиссу,  декабрист.  Тел. 
095-105-47-60.

Цыплята бройлеры суточные 
и подрощенные. Цыплята несуш-
ки яичных и мясо-яичных пород. 
Утята, гусята, индюшата. Куры не-
сушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. 
Бройлер живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

Дружковка. Продается холо-
дильник НОРД в рабочем состаянии 
180*60*60 Тел. 095-360-17-22.

Дружковка. Продам морозиль-
ную камеру АТЛАНТ 240 литр. Бела-
русия. Тел. 066-645-85-40.

Дружковка. Продам моро-
зильную камеру АТЛАНТ в хоро-
шем состоянии. недорого. Тел. 
099-372-29-17.

Дружковка. Телевизор SHARP. 
Тел. 066-365-61-91.

Константиновка. Продается 
тюнер почти новый Т-2 цена 250 
грн. Тел. 095-800-33-40.

Продам   2 -камер .   холод . 
Gorenie, 1,8м, в отл.  сост. Тел. 
095-687-77-83.

Продам   2-камер.   холод. , 
в   хор.   сост. ,   1500  грн.   Тел. 
050-627-34-17.

Продам 4-конф.  газ. плиту, 
б/у, 500 грн. Тел. 050-857-78-61.

Продам холод. LG, 2-камер., 
сухая заморозка, выс. 1,8м, б/у, 
в хор. сост. Тел. 099-031-72-87, 
095-006-97-79.

Продам   холод .   Samsung 
RL41SBSW, встроен. мороз. каме-
ра, разм. 192х60х64 см, в идеаль-
ном сост. Тел. 095-207-24-37.

Продам холодильник б/у в хо-
рошем состоянии возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

Пылесос “Vitek“ в хорошем со-
стоянии. Тел. 095-509-81-72.

Хлебопечь  “Molinex“.  Тел. 
095-460-56-05.

Шарнирное  настенно  кре-
пление  для ЖК.  телевизоров 
22“-46“ до 35 кг.  (новое). Тел. 
050-174-19-04.

Э л е к т р и ч е с к у ю   п е ч -
ку две комфорки, духовка. Тел. 
050-188-12-43.

Радиотехника

Акустическую  систему AU-
700 домашний кинотеатр. Тел. 
095-460-56-05.

Дружковка. Недорого отдам 
телевизор плоский 15 дюймов, в 
эксплуатации был мало, хранил-
ся в коробке. Отдам недорого 950 
грн. DVD плеер в подарок. Тел. 
093-047-53-55.

Дружковка. Продам DVD - пле-
ер с функцией караоке, в хорошем 
состоянии. Тел. 050-771-31-51.

Дружковка. Продам телев. 
JVC, диаг. 54 см, экосенсор, сост. 
нового. Т. 095-454-64-11.

Дружковка.  Продам  теле-
визор LG 17 дюймов, DVD-пле-
ер, муз.  центр SAMSUNG. Тел. 
050-106-30-46.

Дружковка. Продам телеви-
зор THOMSON б/у недорого. Тел. 
066-636-73-72.

Продам телев. Panasonic, LG. 
Тел. 066-871-88-73.

Продам телев. Sharp и “Элек-
трон“, диаг. 22 дюйма, недорого. 
Тел. 095-764-19-96.

Продам телев. Toshiba BOMBA. 
Тел. 066-064-31-75.

Оргтехника

Продам  компьютер  в  отл. 
сост.,  комплект, 3000 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Медтехника

Комн. инвалид. коляску, трость 
после инсульта, прокладку для 
больных людей, чайный и кофей-
ный серв, стаканы и рюмки. Тел. 
095-192-47-13.

Молокоотсос электронный для 
сцеживания грудного молока. Тел. 
095-460-56-05.

Продам 2 новые инвалидные 
коляски - комнатную и уличную 
(рычажную). Тел. 095-812-93-65, 
062-675-37-44.

С т р о й м а т е р и а л ы , 
сантехника

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную 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. Достав-
ка. Тел 40924, 0504713156.

Л и с т  м е т а л л и ч е с к и й 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 
2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 
6 ,0м м ,  8 ,0м м ,  10 ,0м м , 
16,0мм, 20,0мм оцинковка; 
уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, 
шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных марок, 
кирпич б/у. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Продам электроды АНО-4. Тел. 
050-259-76-66.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, гра-
нотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

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

Т р у б у  п р о ф и л ь н у ю 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гиб-
ка трубы. Порезка,  до-
с т а в к а .  Т е л .  4 - 0 9 - 2 4 , 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Женск. норковая 
шапка 3шт, курточка 2шт 46-48 р. 
и 50-52, плащи 2 шт, недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Женская дублен-
ка,  куртка  р.  56,  курточка  уд-
линенная р. 50, зимнияя шапка 
мужская норка р. 58 обманка. Тел. 
095-614-83-80.

Дружковка. продам женск. ду-
бленку, сапоги, новые. 10 литровый 
бидон, б/у. Тел. 095-643-06-96.

Дружковка. Продам свитера, 
спорт. костюм, гардины, шторы. Т. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам шубу на-
тур. (недорого), одеяло байковые 
(в отл. сост.), доска (дерево не-
больш. размера, пост. белье (совет-
ское) Тел. 050-063-58-23.

Дружковка. Сапоги женские 
б/у зимние, кожан. р-38, сарафан 
ручной вязки р-50 цвет фиалка б/у. 
Тел. 050-709-94-21.

Дубленка женская 48-50 р, 
куртка уцененная мужская 52-54 
р, шапка норковая 58-60 р. Тел. 
050-219-59-89.

Женские  туфли, ботинки р. 
35-36, кожа, пр-во Италия, новая 
тюль 3*3,8 м, стац. телефон. Тел. 
099-480-49-31.

Продам дубленку мужскую, 
Турция, р54-56 в отл. состоянии. 
Тел. 095-574-21-23.

Продам  натур.  мутоновую 
шубу, р. 52-54, дубленку, р. 52-54, 
муж. дубленку, р. 54-56, в хор. сост. 
Тел. 050-169-15-68.

Продам новое жен. пальто, р. 
52-54, теплое, капюшон оторочен 
мехом. Тел. 095-244-76-52.

Продам новые жен. сапоги на 
платформе, р.37, на меху, 550 грн, 
женский плащ, р. 46, кожа, 250 грн. 
Тел. 050-232-48-53.

Продам новые сапоги пр-ва Бе-
ларусь мягкая кожа, овчина, невы-
сокий каблук, на широкую ногу, р. 
39. Тел. 095-574-21-23.

Продам  норковый жен. бе-
рет, цв. черный, сост. нового. Т. 
050-685-35-66.

Продам удлиненную норковую 
шубу, цв. коричн., р. 52-54, сост. 
новой. Тел. 050-685-35-66.

Детский мир

Дружковка. Продам горку для 
купания 80 грн, резиновый ослик 
прыгун, зимне-летняя коляска, ма-
шина-толокатор (велосипед) с род. 
ручкой. Тел. 066-831-44-13.

Дружковка. Продам ко-
стюм гнома на мальчика 3-5 
лет, и костюм деда Моро-
за на мальчика 5-6 лет. Тел. 
066-912-63-28.

Дружковка. Продам новогод-
ние костюмы: белый пудель и по-
росенок. Детские горшки: один 
обычный, второй стульчиком. Тел. 
095-192-47-13.

Одеяло детское, ватное, пе-
ленки, фата. Тел. 066-365-61-91.

Платье Феи, снежинки, летучей 
мыши, костюм волка, тигра, кош-
ки, пирата, человека паука, белые 
туфли 23-27. Тел. 099-504-07-21.

Продам  велосипед для ре-
бенка 8-10 лет, цв. розовый. Тел. 
095-152-49-90.

Продам искусственную сосну 
с белым напылением. Очень кра-
сивая, высота 1,5 м, пушистая, 
в комплекте тринога. Ставилась 
один раз, хранилась упакованная. 
Состояние идеальное отдам недо-
рого 700 грн. В подарок - гирлянда 
или игрушки. Тел. 093-047-53-55.

Продам коляску “Вики Голд“, 
цв. красно-желтый, 6-амортизаци-
онную, 2 столика для кормления. 
Тел. 050-738-77-56.

Продам кост. лисички, паль-
то для девочки р 158, состояние 
новое, новые ботинки с коньками, 
зимние сапоги р. 36,37,38. Наряд-
ное платье для утренников р. 140. 
Тел. 095-633-31-51.

Книги

Продам сборник английского 
для начинающих ЕШКО, 26 уроков. 
Тел. 095-123-78-62.

РАЗНОЕ

Гвозди   р а знобой ,   элек -
тро  обогреватель  200грн  Тел. 
066-790-98-33.

Дружковка, Продам стир. ма-
шинку автомат до 5 кг, туалетный 
столик с зеркалом, 2 тумбочки, на-
стенные часы, паровая швабра, 
2-комф. газ. печка. Тел. 095-874-
37-30, 063-160-96-35.

Дружковка. Лестница метал-я 
длина 3 м. новая, не дорого. Тел. 
050-060-03-16.

Дружковка. Продам газ ко-
тел ВУЛКАН-7 КС-16, газ колонка 
ДЕМРАД, Фералли, Швейн. маш. 
ЛУЧИК, Польша, пианино черного 
цвета. Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам гараж. 
ворота, 3х2,45м, гараж. створки, 
2,7х2,1м, 2,5х1,8м, металлические 
вх. двери. Тел. 050-545-51-16.

Дружковка. Продам карни-
зы, вязальную машинку, елочные 
игрушки, масляный обогрев. Тел. 
099-073-15-00.

Дружковка. Продам самодель-
ный сварочный аппарат, кабель, 
щиток,9 рам со стеклами под тепли-
цу, клетка для кролей, стол полир. 
раздвижной. Тел. 096-094-18-06.

Дружковка. Продам сварочный 
аппарат постоянного тока БЫЧЕК 
12 Вольт. Тел. 095-067-53-00.

Дружковка. Продам утюг быто-
вой, импортный. Сумки предприни-
мателя, новые, б/у. Кальян. Фильтр 
для воды (кувшин), электросоко-
выжималка. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Телев. SAMSUNG, 
детская мебель, гладилка, ковры, 
2-сп. кроваьб, столы, кресла. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Холод-к “ЮРЮ-
ЗАНЬ“ 2-камер, швейн машинака 
“ЧАЙКА“ кабинетная, телевизор 
“PATRIOT“, швейная машинка руч-
ная. Тел. 050-847-25-10.

Дружковка. Чайный сервиз но-
вый 150 грн, DVD, соковыжимал-
ка электр, ручной комбайн 75 грн, 
пальто муж. новое 54 р. 100 грн. 
Тел. 050-872-97-45.

Кирпич новый, белый, сили-
катный, одинарный 70 шт. Пли-
та  газовая  двухконфорочная 
настольная, газовый баллон. Тел. 
095-341-97-09.

Кусок смолы (черный), держа-
ки, светильники, ящик деревянный 
для песка, рюкзак розовый б/у. Тел. 
050-881-88-67.

Кух. раковину со шкафчиком, 
глад. доску, эл. массажер, обед. 
стол, эл. блинницу, чугун. батарею. 
Тел. 095-192-47-13.

Лесница б/у до 4 метров алю-
миниевая. Тел. 050-872-94-02.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также пла-
менный, курной, жирный, 
тощий. Можно в мешках 
или насыпом, как пожела-
ете. Цены уточняйте по тел. 
095-572-29-75, 097-332-25-
45, 063-345-82-30.

Н е д о р о г о !   П р о д ам   д е -
ревья на  спил,  самоспил. Тел. 
095-833-43-85.

Недорого! Эмалир. кастр, ве-
дра, тазы, бра, цветок алоэ 5 лет, 
мед, банки, эмалир. судки, шуба 
женск. новая разм. 50-52. Все в хо-
рошем сост. Тел. 050-073-50-85.

Прихожая, холодильник, две 
кровати, две тумбочки, сушилка, 
стол гостиный, кухонный гарнитур. 
Тумбочка для книг, гладильная до-
ска, зеркало “Лист“ красивое и кру-
глое, дивана 2 штуки, стенка ГДР с 
антрисолями, 4 стула. Все по низ-
ким ценам. Тел. 066-202-11-90, 
095-036-16-13.

Продам 2 крынки для моло-
ка на 3л, портативный DVD-плеер 
ВВК с тюнером, ноутбук DELL Intel 
5. Тел. 050-169-15-68.

Продам  алюм.  ящик,  бур, 
пешню,  удочки,  одежду, обувь 
и др. для зимней рыбалки. Тел. 
099-253-49-68.

Продам белый фарфор. бо-
чонок на 10л, новую эмалир. ка-
стрюлю на  10л,  3  одинаковых 
алюм. подноса,  30х40  см. Тел. 
050-169-15-68.

Продам в Дружковке гардины, 
шторы, ковры, паласы, одеяла, по-
крывало на кровати, скатерть, дет-
ские пеленки, пылесос, стульчик 
для ванны. Тел. 066-365-61-91.

Продам газ. колонку “Демрад“, 
метал. бочки на 100-200л, лист 
нерж. стали, свар. трансформатор, 
диоды Д-200. Тел. 050-563-63-35.

Продам двигатель на ГАЗ2410, 
8000 грн., чудо-лопату, 400 грн., 
грейфер.  ковш  -  800  грн. Тел. 
050-539-84-63.

Продам карниз, 3 м, цв. орех, 
200 грн., 3 ковра (СССР), 2.4х1.5м, 
по 500 грн., рюмки (хрусталь), рога 
(хрусталь). Тел. 095-682-22-89.

Продам  ковер,  4х5м, пр-ва 
СССР, электросамовар, кобальто-
вый сервиз, настольную-мини-печь. 
Тел. 095-151-15-99.

Продам  красивую большую 
ель, возр. 30 лет, самовывоз. Т. 
095-809-52-62.

Продам лампочки “Ксенон“ на 
авто, карбюратор на ВАЗ-2107, де-
сят.  генератор, бенз. канистры. 
Тел. 050-624-42-90.

Продам   лод.  мотор  “Суз-
уки“,  2,5л.с.,  газ.  трубу, диам. 
28мм, толстостен., эбоксид., две-
ри 2х0,6м, аккум.,155 А/ч, б/у. Тел. 
066-383-73-32.

Продам  нов.  холод.  Snaige 
RF470, унитаз, ламинат, плитку для 
стен и пола, тремпели, манекены, 
торсы, ноги. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68.

Продам опилки, цена - 15 грн 
мешок, так же продам обаполы. Все 
вопросы по Тел. 095-208-20-92.

Продам печку буржуйку, вы-
сота 85 см, диаметр 53 см, толщи-
на стенки 10 мм. вытяжные трубы, 
длина 22 метра, диаметр от 15 см 
до 20 см. Тел. 095-412-61-77.

Продам полиров. раздвижной 
стол, кошачьи ложки для туалета, 
потолочные светильники, б/у. Тел. 
050-056-35-74.

Продам  пром. шв.  машин-
ки, 1500 грн, пром. шв. оверло-
ки, сервопривод, 6500 грн. Тел. 
050-753-87-71.

Продам стир. машинку “Чай-
ка“,  с  центрифугой,  руч.  шв. 
машинку  “Подольская“,  холод. 
“Юрюзань“,  телев. Patriot. Тел. 
050-847-25-10.

Продам телев. Samsung, DVD- 
плеер ВВК, зеркало 100х40см. Тел. 
050-856-24-15.

Продам холод. “Донбасс“, то-
карный патрон, чугун. задвижку, 
таль, 3,2т, стир. машинку “Чайка“, 
алюм. бидон, ножную шв. машинку. 
Тел. 099-537-57-98, 095-350-
36-17, 068-793-45-44.
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 Продам холод. LG, 2-камер., те-
лев. Toshiba, сушку для белья, мягк. 
мебель, темное стекло, 90х57х6. 
Тел. 050-888-27-01.

  Продам  холодильник,  сти-
ральную машину, искусственную 
ель, велосипед, крупорушку, ко-
вер, кастрюлю котел кст-16, ав-
томатику,  эл.  двигатель.  Тел. 
099-140-59-06.

 Продам черепян. бочки 50л и 
20л, новый керам. бочонок на 15л, 
дерев. прялку, дипломат (кожа), 
керам.  кофейный  сервиз.  Тел. 
099-722-42-10.

 Продам электровибрационный 
пресс для изготовления шлакобло-
ка и др. Тел. 095-439-07-13.

  Продам  электродвигатель, 
обогрев. настенный,  телефакс, 
стац. телефон, шв. машинку руч-
ную, аккум., отходы латуни. Тел. 
050-563-63-35.

  Продам  электрокамин на 2 
спирали, 110х65см, кресло-качал-
ку, мебель. Тел. 050-169-15-68.

  Продам  эмалир.  судки,  ко-
лонки  на  ноутбук,  алюм.  ка-
стрюлю, эмалир. кастрюлю, синюю 
лампу, фритюрницу,  паровар-
ку, гитару, соковыжималку. Тел. 
066-211-85-58.

 Продаю межкомнатные две-
ри,  арку,  велотренажер.  Тел. 
095-130-16-88.

Уголь всех марок и со-
ртов: антрацит, орех, се-
мечка, кулак, пламенный, 
курной, жирный (высо-
кокаллорийный). Достав-
ка по региону бесплатно! 
Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 
050-040-65-17, 098-581-45-
99, 093-118-18-04.

  Холодильник SNAIGE 2-ка-
мер, в хорош. состоянии б/у, конь-
ки с ботинками 37 р, телевизор LG. 
Тел. 066-899-07-14.

 Швейную машинку, телевизор, 
газовую плиту, зарядное устрой-
ство на авто, шлиф. машину, сан-
ки, дистиллятор, алюмин. фольга. 
Тел. 099-140-74-16.

КУПЛЮ
Недвижимость

  Дружковка. Куплю 1-ком  - 
кв без ремонта. Не дорого. Тел. 
050-031-12-00.

 Куплю 2-комн. кв. в 9-ти этаж, 
в г. Дружковка по сходной цене, 
можно без ремонта на 1 и 9 не 
предлагать. Тел. 095-884-56-18.

Быттехника

 Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии или 
на з/части. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы

  Дружковка. Куплю стекло, 
130х90см. Тел. 095-454-13-24.

Транспорт

 Дорого куплю мотоциклы, зап-
части: Ява, М-72, Иж, Панония, Му-
равей и другие. Приеду по региону. 
За информацию - вознаграждение. 
Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Магни-
тофоны, приемники, маг-
нитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электро-
ника-12, 18“. Приборы КИП, 
радиодетали, радиолампы, 
платы бытовые и компью-
теры и прочий электрохлам 
в любом колличестве. При-
еду заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пластмасс, 
АКБ, ферромарганец. Про-
вес на месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, своевре-
менный вывоз собственным 
транспортом. Расчет на ме-
сте. Порезка металла. Тел. 
050-548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

  Куплю акустическую гитару. 
Тел. 066-064-31-75.

 Куплю бойпаст на котел. Тел. 
095-412-83-65.

Куплю купоно-карбован-
цы Украины, бинокли, би-
жутерию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Пор-
тсигары, подстаканники, 
духовые инструменты, фла-
ги, вымпелы. Часы наруч-
ные, карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, грив-
ни первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (ван-
ны, батареи, баки, трубы, хо-
лодильники, печки и прочий 
металлолом), также б/у акку-
муляторы и цветной металл. 
Приеду сам. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

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

 Куплю старые елочные игруш-
ки. Тел. 095-510-13-22.

 Куплю цыркулярку самодель-
ную,слуховой аппарат советских 
времен. Тел. 095-164-17-89.

  Куплю шкуры нутрии,  кро-
лика и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

 Куплю шуруповерт, болгарку. 
Тел. 050-144-32-48.

 Покупаю часы, монеты, меда-
ли, значки, бижутерию СССР. Ста-
туэтки, фотоаппараты, бинокли, 
объективы, подстаканники, порт-
сигары и многое другое. Елочные 
игрушки, детские игрушки из ме-
талла и пластика СССР. Спиртные 
напитки, сигареты, духи и прочее 
периода СССР. Бумажные деньги, 
облигации, документы на награды, 
старинные книги и прочие пред-
меты старины. Радиодетали, изде-
лия из серебра и мельхиора. Тел. 
099-653-21-06, 096-094-55-71.

 Хлам. Покупаем: старые холо-
дильники, телевизоры и аппарату-
ру СССР. Импортные телевизоры 
только в рабочем состоянии. Сти-
ральные машины, газовые колонки, 
печки, ванны, батареи, б/у акку-
муляторы, монеты СССР - 50 грн. 
к. Лом черных и цветных метал-
лов. Вывоз строительного мусора. 
Грузоперевозки с грузчиками. Мы 
работаем в городах: Константи-
новка, Дружковка, Покровск, Бах-
мут, Мирноград, Родинское. Тел. 
050-816-03-36.

СДАМ

  2 комн. кв. в Дружковке. Тел. 
095-845-00-12.

  Г. Дружковка 2-комн. кв, 3/5 
с мебелью и быттехникой, опла-
та  коммуналки + аренда.  Тел. 
050-267-36-69.

 Дружковка. Сдается 1-комн. 
кв. ДЗГА, мебель, горячая вода, 
телевизор, интернет. 1900 + свет. 
Тел. 050-966-64-88.

 Дружковка. Сдам 1 комн. кв. 
5/5 р-н. Абсолют или продам. Тел. 
050-840-47-34.

 Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 
3/3, газ. колонка, пласт. окна, двой-
ные двери, кладовка, очень теплая. 
Тел. 095-631-59-65.

 Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 
без мебели на 3 этаже в 5-ти этаж-
ном доме, возле Абсолюта за кварт-
плату. Тел. 099-459-78-00.

 Дружковка. Сдам 2-к. квар-
тиру 1/9, на микрор-не №7. Т. 
095-163-52-44.

  Дружковка.  Сдам  3-комн. 
кв.   1/5,   на  длит.   срок.   Тел. 
050-882-80-65.

 Дружковка. Сдам 4-к. кв-ру 
1/5 возле горргаза, мебель, быт-
техн., колонка, или продам. Тел. 
095-619-20-60.

 Дружковка. Сдам бесплатно 
комнату в частном доме, немоло-
дой семейной паре без детей Тел. 
095-616-68-30.

 Дружковка. Сдам или продам 
2-комн. кв. 41,2 кв/м с мебелью 1/5 
Энгельса 91. Тел. 050-151-57-47.

 Дружковка. Сдаю 2-комн. кв. в 
р-не ОШ№17, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 050-274-81-13.

Константиновка. Сдам в 
аренду небольшой домик на 
3 комнаты с печным отопле-
нием вода и санузел в доме 
в с. Александро-Калиново 
очень дешево. Тел. 050-141-
15-24. 066-205-46-93.

 Константиновка. Сдам в арен-
ду небольшой домик на 3 ком-
наты с печным отоплением вода 
и санузел в доме в с. Алексан-
дро-Калиново очень дешево. Тел. 
050-141-15-24.

 С. Александро-Калиново. Про-
дается жилой, газифицированный 
дом, есть гараж, колодец, выходной 
подвал, летняя кухня с газовой печ-
кой, сарай, 8 соток огорода. Тел. 
050-141-15-24, 066-205-46-93.

 Сдается дом в Константинов-
ке пл. 52 м/кв, с последующим вы-
купом, в районе ж/д вокзала, шк 
№15, ул. Октябрьская (Независи-
мости), дом газифицирован, со все-
ми удобствами, счетчиками на все. 
Тел. 095-659-35-46.

  Сдам 1-к. кв-ру, 3/5, в р-не 
бывш. маг. “Абсолют“ г. Дружков-
ка, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
099-021-51-44, после 16.

  Сдам 2-к. кв-ру г. Дружковка 
или продам. Тел. 095-533-59-70.

 Сдам 2-к. кв-ру по ул. Энгельса, 
82а, в р-не Соцгорода г. Дружков-
ка. Тел. 099-785-53-34.

 Сдам 4-к. кв-ру, 9/9, в р-не ЛА 
“Альтаир“ г. Дружковка, лифт раб. 
Тел. 099-722-32-35.

 Сдам в г. Дружковка, 1-к. кв-
ру на микрор-не №7, в 9-эт. доме, 
или продам. Тел. 099-306-61-88.

 Сдам в г. Дружковка, 1-к. кв-ру, 
200 грн./мес. Тел. 099-541-19-03.

  Сдам  в  г.  Дружковка,  2-к. 
кв-ру  по  ул.  Космонавтов,  51, 
част.  с  мебелью,  за  к/у.  Тел. 
099-518-39-15.

 Сдам в г. Дружковка, 2-к. кв-ру 
порядочным людям без в/п. Тел. 
095-833-43-85.

 Сдам в г. Дружковка, 2-комн. 
кв-ру, авт. отопл., мебель, стир. ма-
шинка, бойлер, холод., ремонт, за 
к/у + допл. Тел. 099-442-89-68.

 Сдам в г. Дружковка, 3-к. кв-ру 
в р-не маг. “Абсолют“, с мебелью, 
быттехн. Тел. 095-132-65-14.

 Сдам в г. Дружковка, 3-к. кв-
ру, ремонт, мебель, техника. Тел. 
095-131-41-95.

  Сдам кв-ру в р-не ост. “Мал. 
самолет“г .   Дружковка.   Тел. 
050-700-35-31.

 Сдаю 2 комн. кв. с мебелью в 
Дружковке. Тел. 099-473-17-78.

СНИМУ
  Дружковка. Сниму  гараж в 

районе площади Соборной. Тел. 
095-137-32-05.

 Сниму недорого дом или квар-
тиру в Дружковке.

МЕНЯЮ
  Дружковка.   Меняю  газ . 

дом,  есть  печ.  отопл.,  гараж, 
хозпостр., на 1-2-к. кв-ру с допл., 
или  сдам  одинокой жен.  Тел. 
095-160-18-07.

 Дружковка. Срочно 3-комн. 
кв. меняется на 1-комн. кв 2-этаж. 
р-н, маг. Донбасс или продам. Тел. 
095-469-76-08.

 Константиновка. Обменяю 4-х 
комн. кв. на 5 эт. 5 эт. дома. Кры-
ша евроремонт, счетчики на все, 
колонка, без долгов, район 3 шко-
лы. Меняю на 2+1 к. кв. Рассмо-
трю все варианты обмена. Тел. 
095-517-97-16.

 Меняю  1-к.  кв-ру,  г. Друж-
ковка, с ремонтом, на авто. Тел. 
095-974-39-20.

 Меняю 1-комн. кв, 9/9, на ми-
крор-не №10 г. Дружковка, 36 кв/м, 
на кв-ру меньшей площади, без 
допл. Тел. 099-716-32-60.

 Меняю 1-комн. кв. (коопера-
тивная, выплаченная, без долгов) в 
Дружковке на 2-3 комн. кв. с допла-
той. Тел. 050-717-11-95.

 Меняю дом в п. Райское, га-
зифиц., 60 кв.м, на 2-к. кв-ру, или 
продам. Тел. 095-395-91-43.

  Частный дом с печным ото-
плением, огород 11 соток на 1, 2-4 
комн. кв. Тел. 050-207-88-54.

УСЛУГИ
Транспортные

  Константиновка.  Грузопе-
ревозки «Газель» борт, тент,4 м. 
длина, об. 16 куб. до 2 тонн. Пере-
везем мебель, услуги грузчиков,вы-
везем строительный мусор. Св. сер. 
ВО1 № 038447 выд.16.01.2004. Тел. 
05-02-77-68 14; 050-161-50-76.

Пассажирские
 Константиновка. Газель до 1,5 

тонн. Пассажирских мест 5. Вывоз 
строительного мусора с грузчика-
ми. Тел. 050-816-03-36.

  Константиновка.   Газель 
Дуэт 3 м кузов- 5 мест пассажир-
ских,  тент. Есть  грузчик.   Тел. 
066-196-55-26.

 Константиновка. Газель Дуэт 
г/п до 2 тонн, вместимость до 5 че-
ловек. Длина кузова 3 метра, тент. 
Тел. 050-523-97-01.

  Константиновка. Перевозки 
г/п до 1.5 тонны, Газель, микро-
автобус Мерседес Вито 8 пасса-
жир. Мест по Украине и странам 
СНГ. Лиц. Сер. АВ № 381506 выд. 
31.102007 г. по 30.10. 2012 г. выд. 
Мин. транспорта и связи Украины, 
св. ФОП ВОО № 144649 от 07.09. 
2004 г. Тел.050-680-59-29.

Грузовые
  Грузоперевозки до 5 т. По 

городу, области, Украине. Рено 
Маскот,  борт,  тент,  любая  за-
грузка, дл. 4,8 м., ширина 2,2 м., 
высота 1,9 м.,  об. 20 куб. Тел. 
095-515-77-44.

  Грузоперевозки ЗИЛ «Кол-
хозник» самосвал 6 т., есть тент. 
Камаз-самосвал, задний борт, 20 
тонн, длина кузова 4,5 м. Тел. 
095-488-75-38.

  Грузоперевозки  по  горо-
ду и области до 1  тонны. Тел. 
095-686-25-27.

  Грузоперевозки  по  городу 
и области.  Газель 4 м. и FORD 
TRANSIT.  Есть  грузчики.  Тел. 
099-779-64-16.

  Грузоперевозки  по  городу 
и области. Есть  грузчики. Тел. 
050-987-45-42.

  Грузоперевозки по Украине 
ЗИЛ БЫЧОК с прицепом, высокий 
тент, г/п 5,5 т., 20+40 кубов. Дли-
на 4,20-2,30-2,25. Домашние вещи 
+ грузчики. Перевожу сено. Тел. 
050-565-38-15.

 Константиновка. Авто JAC до 
2,5 тонн. Длина 4 метра,тент. Услу-
ги грузчиков. Тел. 095-928-78-29.

 Константиновка. Авто+ груз-
чики. Квартирный, офисный, дач-
ный переезд. Тел. 050-279-68-16.

 Константиновка. Автокран- 12 
тонн, эвакуаторы 10 тонн, самосва-
лы - 30 тонн. Тел. 050-044-40-94.

  Константиновка. Автопере-
возки Ford Transit. Газель, ЗИЛ. Тел. 
050-987-45-42.

  Константиновка. Автопере-
возки длинномеры до 22тн, дл-10- 
13,6 м. ЗИЛ-самосвал-колхозник. 
Тел. 050-559-59-51.

 Константиновка. Газель борт 
3 м, высота 2м до 2 тонн по городу 
и Украине. Тел. 050-602-37-42.

 Константиновка. Газель борт, 
тент, длина кузова 4 м. Перевоз-
им мебель, услуги грузчиков, вы-
везем строительный мусор. Тел. 
095-682-40-35.

 Константиновка. Газель бор-
товая, тентовая высота 2 м, длина 
3 м до 2-х тонн по городу,обла-
сти,Украине. Тел. 05-02-03 0214, 
050-553-36-10.

 Константиновка. Газель тент, 
длина борта 4,1 м об. 16 кубов, до 2 
тонн. Тел. 050-690-25-51.

 Константиновка. Газель тент, 
длина борта 4,1 м об. 16 кубов, до 2 
тонн. Тел. 050-690-25-51.

  Константиновка.  Грузовые 
перевозки « газель» до 1,5 т. тент. 
Тел. 050-628-83-05.

 Константиновка. Грузовые пе-
ревозки авто «Рено» длинный, вы-
сокий до 2 т+2 места пассажирские. 
Тел. 050-620-27-24.

 Константиновка. Грузопере-
возки +грузчики. По городу и обла-
сти. Тел. 095-494-09-64.

 Константиновка. Грузопере-
возки FAW г/п 5 т., длина 6 м., вы-
сота 2,20, ширина 2,45, об. 32 куб. 
Св. ВО1 № 038568 от 18. 06. 1999 
г. Тел. 050-566-71-19.

 Константиновка. Грузопере-
возки авто ГАЗЕЛЬ до двух тонн, 
длина борта 3 м., вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 050-174-12-63.

 Константиновка. Грузопере-
возки авто ГАЗЕЛЬ до двух тонн, 
длина борта 3 м., вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 095-217-13-41.

 Константиновка. Грузопере-
возки до 3 тонн Рено мебельная 
будка, длина 4,65 м., ширина 2,05 
м., высота 2,30 м. Быстро, каче-
ственно, надежно. Возможны услу-
ги грузчиков. Тел. 095-043-50-00.

  Константиновка.   Услуги 
экскаватора  -погрузчика.  Тел. 
050-368-68-19.

  П ер ево з ка   г р у з о в   р ай -
он,  область  и  город  3  т.  Тел. 
095-822-66-80.

  Перевозки по  городу и об-
ласти малогабаритных грузов до 
700 кг. и 4 пассажирских места. 
Услуги грузчиков. Недорого. Тел. 
095-531-61-82.

 ПЕРЕВОЗКИ по Украине. Ка-
мазы самосвалы до 13 т. Перевоз-
ки пассажиров, автобусы Ивеко 20 
мест. Форма оплаты любая. Тел. 
095-399-03-07.

Изготовление и установка 
дверей и окон

  Изготовлю  металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

  Изготовлю  металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Сварочные работы

  Константиновка. Выполню 
сварочные работы: навесы, арки, 
козырьки,  ворота,калитки, ме-
таллические двери, лестничные 
марши, перила, ограждения ре-
шетки, гаражные ворота, манга-
лы, вольеры. Сварочные работы 
по нержавейке. А также заборы из 
профнастила, шифера, сетки ра-
бици. Стяжка домов. Качественно, 
быстро, в удобное время для Вас. 
Недорого. Тел. 066-011-80-04, 
097-167-13-75.

 Константиновка. Спутник ТВ. 
Установка, настройка. Ремонт, про-
шивка тюнеров. Тел. 095 301 98 97.

Ремонт квартир

  Абсолютно доступные цены 
на ремонт домов, квартир. Элек-
трика, шпаклевка, обои, гипсокар-
тон, ламинат, линолеум, плинтуса. 
Порядочность гарантируем. Тел. 
095 395 91 37.

 Константиновка. Абсолютно 
доступные цены на ремонт домов, 
квартир. Электрика, шпаклевка, 
обои гипсокартон, ламинат, лино-
леум, плинтуса. Порядочность га-
рантируем. Тел. 095-395-91-37.

 Константиновка. Строитель-
ство и ремонт жилых и не жилых 
помещений, монтаж и демонтаж 
простенков, плитка, гипсокартон, 
шпаклевка, замена и установка 
кранов, унитазов. Утепление кры-
ши, потолка и пр. Если вам необ-
ходимо что-то отремонтировать, 
что вы не можете или не хотите 
– обращайтесь, договоримся. Тел. 
095-527-43-60.

Недорого и быстро по-
к л е й к а  о б о е в ,  б а г е т , 
покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + 
фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в крат-
чайшие сроки телевизоров и мо-
ниторов в удобное для Вас время. 
Возможен выезд в сельскую мест-
ность. Гарантия три месяца. Тел. 
066-319-07-58, Александр.

 Качественный ремонт ТВ всех 
поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Гарантия до 3-х месяцев. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

  Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

К а ч е с т в е н н ы й  р е -
монт телевизоров. Тел. 
095-810-17-69.

 Константиновка. Абсолютно 
аккуратный ремонт ТВ всех поколе-
ний, с гарантией. Опыт работы бо-
лее 20 лет. Св. ЧП ВО 1 №038282 
от 04.08.2003 г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей.

 Константиновка. Абсолютно 
доступные цены на ремонт домов, 
квартир. Электрика, шпаклевка, 
обои гипсокартон, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса. Порядочность 
гарантир Константиновка. Восполь-
зуйтесь услугой «Муж на час». Не 
тратьте время и силы на работу, 
для которой нужны специальные 
инструменты, знания и навыки. С 
любым домашним ремонтом спра-
вятся  быстрее  и  эффективнее 
профессиональные электрики, сан-
техники, столяра, плотники, свар-
щики, маляра – штукатуры. Помощь 
в приобретении материалов и до-
ставка. Тел. 095-494-09-64.

 Константиновка. Аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Св. ЧП ВО1 № 038282 от 04. 
08. 2003 г. Тел. 095-393-08-95.

 Константиновка. Качествен-
ный ремонт в кратчайшие сроки 
телевизоров и мониторов, в удоб-
ное для вас время. Тел. 066-319-
07-58. Александр.

 Константиновка. Качествен-
ный ремонт  телевизоров.  Тел. 
095-810-17-69.

 Константиновка. Качествен-
ный ремонт цветных ТВ всех поко-
лений. Тел. 095-543-25-78.

  Константиновка. Настройка 
спутн. ТV. Ремонт. Настройка ан-
тенн. Модернизация оборудования. 
Под ключ и продление различных 
пакетов и каналов(платных и без 
абонплаты). Тел. 050-929-89-92.

  Константиновка.   Ремонт 
теле -,видео-,аудио, микроволно-
вые печи, электронные газовые, 
электрические печи, компьюте-
ры и ноутбуки, кондиционеры и 
холодильники,  автомобильная 
электроника. Установка Т2. Тел. 
050-195-15-99.

  Константиновка.  Спутник 
ТВ.  Установка,  настройка.  Ре-
монт,  прошивка  тюнеров. Тел. 
095-301-98-97.

Ремонт быттехники

  Аккуратно,  быстро и  каче-
ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пыле-
сосов и прочей бытовой техники. 
Низкие цены. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия. 
При ремонте вызов не оплачивает-
ся. Тел. 095-147-84-47.

  Константиновка. Абсолют-
но аккуратно, качественный ре-
монт стиральных машин автомат 
и водонагревательных баков на 
дому  у  заказчика +  гарантия, 
запчасти от производителя. Тел. 
050-860-85-75.

 Константиновка. Аккуратно в 
сжатые сроки выполним срочный 
ремонт стиральных машин автомат, 
гарантия от производителя. При 
ремонте выезд мастера не опла-
чивается. Запчасти оригинальные, 
заводские, не Китай, низкие цены. 
Тел. 095-505-81-46.

  Константиновка.  Быстрый 
ремонт холодильников, кондици-
онеров. Установка. Куплю з/ч на хо-
лодильник. Тел. 050-212-16-30.

 Константиновка. Качествен-
но и недорого ремонт стиральных 
машин автомат и водонагреватель-
ных баков на дому, плюс гаран-
тия, вызов не оплачивается. Тел. 
099-440-19-14.

 Константиновка. Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. 
Тел. 095-409-62-64.

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и отече-
ственного производства. Заправка 
фреоном. Тел. 050-869-17-73.

 Константиновка. Ремонт холо-
дильников на дому, в удобное для 
заказчика время. Вызов по горо-
ду бесплатно. Куплю холодильник 
на з/части. Тел. 050-922-12-05.

 Константиновка. Ремонт хо-
лодильников, микроволновок и 
др. техники. Тел. 095-893-63-81.

  Ремонт  холодильников  на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“, район 
Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить 
в любое время.

Отделочные работы

 Бригада выполнит любые отде-
лочные работы. Плитка, гипсокар-
тон, сантехника, электрика, Тел. 
099-700-54-36.

 Бригада качественно выполнит 
все виды отделочных работ. Цены 
приемлемые. Помощь в закупке. Га-
рантия на выполненную работу. Тел. 
095-411-23-94,095-060-16-71.

 Быстро и качественно выпол-
ним все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, поклей-
ка обоев, покраска, откосы, те-
плые полы, навесные потолки, 
канализация,водопровод. Евро-
ремонт под ключ от А до Я. Тел. 
095-217-44-04.

  Быстро  и  качественно  вы-
полним любые отделочные рабо-
ты под ключ. Услуги электрика, 
сантехника,  отопление.  Тел. 
099-749-08-22,095-325-36-33.

  Быстро, качественно выпол-
ним внутренне отделочные рабо-
ты: штукатурка, шпатлевка, монтаж 
гипсокартона, пластика, кроноспа-
на, покраска, поклейка всех ви-
дов обоев, откосы, пол и т.д. Тел. 
099-018-26-67.

 Выполним любые отделочные 
работы. Шпатлевка,обои,штука-
турка,плитка,сантехника,электри-
ка,стяжка и т.д. Опыт строительно 
-отделочных работ более 15 лет. Га-
рантия 3 года. Тел. 066-039-78-35.

  Константиновка. Выполним 
внутренние работы. Плитка, пла-
стик,  гипсокартон. Опыт работ 
большой. Качество гарантирую. 
Тел. 095-573-88-15.

 Константиновка. Качественно 
в срок! Выполним весь спектр ре-
монта и отделки помещений. Гипсо-
картон, плитка, малярные работы. 
Ванные комнаты под ключ. Сантех-
ника, электрика, отопление, пайка 
труб. Гибкая система скидок! Зака-
жите ремонт и получите гарантию. 
Тел. 099-287-17-31.

 Облицовка плиткой, качествен-
но. Опыт.Тел. 066-672-72-18.

  Отделочные  работы(ВСЕ). 
Любой сложности. В сжатые сро-
ки.  Большой опыт  работ.  Тел. 
066-438-57-65.

 Ремонт любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Большой опыт. 
Тел. 066-438-57-65.

 Штукатурка,  обои, откосы, 
плитка, линолеум, ламинат и др от-
делочные работы. Льготным кате-
гория скидка. Тел. 066-913-54-27.

Услуги электрика

  Услуги  электрика,  ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей  (бойлеров).  Св. 
ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 
066-085-42-79.

Ремонт крыш

  Константиновка. Все виды 
ремонта:  кровля, мягкая кров-
ля, утепление крыши, внутренние 
работы, сантехника, водопровод 
и канализация, благоустройство 
зем. Участков. Услуги грузчиков 
и разнорабочих. Грузоперевоз-
ка  и  помощь  в  переезде.  Тел. 
099-497-78-01.

  Константиновка. Выполним 
кровельные работы: шифер, он-
дулин, еврорубероид, перекрытие 
балконов, установка коньков, водо-
стоков. Различные сварочные рабо-
ты, заборы с профнастила, навесы 
замена водопровода. Копка ям, ка-
нализаций. Тел. 099-779-64-16.

Компьютерные

 Константиновка. Новая ком-
пьютерная скорая помощь. Выезд 
специалиста на дом. Настройка, 
установка систем. Ремонт. Тел. 
095-524-54-89.

  Константиновка.  Ремонт и 
профилактика любой комп. техни-
ки, переустановка операц. систем, 
установка программ. Выезд на дом. 
Тел. 095-513-21-37.

 Константиновка. Ремонт те-
лефонов, компьютеров. Выезд на 
дом. Тел. 050-571-98-01.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведома 
больного). Определю и сни-
му порчу воском, уберу пе-
чать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

  БЫСТРО  и аккуратно почи-
стим канализацию, устраним течь, 
заменим кран, смеситель, сифон, 
установим унитаз, мойку, бойлер, 
стиралку, посудомойку, колонку, 
водяную станцию, а также все, что 
касается отопления, водопровода, 
канализации. Ремонт котлов и ко-
лонок. Тел. 099-279-02-27.

 Быстро и качественно выпол-
ним сантехработы. Замена труб 
водопровода и канализации на пла-
стик, установка ванн, моек, унита-
зов, кранов и т.д. Ванные комнаты 
под ключ. Тел. 066-077-04-59.

 Выполним любые сантехниче-
ские работы. Замена водопровода. 
Копка ям, траншей, уклада канали-
зационных ям, все виды кровель-
ных работ, мягкая кровля 5-ти, 9-ти 
эт. домов. Заборы с профнастила. 
Тел. 099-779-64-16.

 Выполним сантехработы лю-
бой сложности. Замена радиато-
ров отопления, ремонт и монтаж 
водонагрев. баков, демонтаж ванн, 
душевых кабин, унитазов. Замена 
канализ. и водопроводных систем, 
а та же систем отопления. Закупаю 
материалы я. Скидки от объёма ра-
бот. Тел. 095-368-18-77.

 Изготовления и монтаж окон 
ведущих производителей по до-
ступным ценам. Действует система 
скидок. Также предлагаем жалюзи, 
роллеты, раздвижные системы, на-
тяжные потолки. Качество гаран-
тируем. Выезд и замер бесплатно 
в  черте  города и района. Тел. 
095-558-29-50,093-892-41-50.

 Качественный ремонт, рекон-
струкция помещения от «А» до «Я». 
Скидки. Работаем по городу и р-ну, 
области. Тел. 095-558-29-50, 
097-796-15-44, 093-892-41-50.

  Команда  специалистов вы-
полнит работы по сантехнике и 
электрике любой сложности. От 
замены смесителя до установи на-
сосной станции с накопительным 
баком. Полная или частичная заме-
на электрики. Поможем выбрать и 
закупить материалы. Качественно, 
быстро, надежно. Тел. 095-146-
52-98, 066-755-34-36.

  Константиновка.  Антенны 
спутниковые, цифровые Т2 под 
ключ. Установка, настройка ка-
налов, ремонт ресиверов. Тел. 
095-205-01-14.

 Константиновка. Водопровод 
безтраншейная прокладка без на-
рушения асфальта, фундамента 90 
грн/м. Замена труб, кранов, нарез-
ка резьбы, установка гусаков. Тел. 
095-636-56-51.

  Константиновка. Восполь-
зуйтесь услугой «Муж на час». Не 
тратьте время и силы на работу, 
для которой нужны специальные 
инструменты, знания и навыки. С 
любым домашним ремонтом спра-
вятся  быстрее  и  эффективнее 
профессиональные электрики, сан-
техники, столяра, плотники, свар-
щики, маляра – штукатуры. Помощь 
в приобретении материалов и до-
ставка. Тел. 095-494-09-64.

 Константиновка. Все виды ре-
монтно – строительных работ. Фун-
даменты, стены, кровля, заборы, а 
также утепление фасадов, изготов-
ление монолитных железобетонных 
лестниц. Укладка тротуарной плит-
ки, установка поребриков, отливов. 
Тел. 050-578-90-20.

  Константиновка. Выклады-
ваем печи, камины, барбекю. Тел. 
095-021-94-48.

 Константиновка. Качествен-
ная укладка тротуарной плитки, 
установка бордюр и отливов. Ра-
боты с пластиком и др. строитель-
ные работы. Тел, 050-863-49-09.

  Константиновка. Недорого 
выполним копку ям, траншей, мо-
гил, сливных ям, укладка кирпича, 
замена водопровода на пластик, 
кровельные работы,  установка 
заборов с профнастила,  спили-
вание деревьев, сварочные рабо-
ты, укладка канализационных ям. 
Св. № 815525 от 28.02.14. Тел. 
095-494-09-64.

  Константиновка.  Откосы 
любой сложности  (внутренние, 
наружные, дверные). Пластик, гип-
сокартон, штукатурка, утепление 
мин. ватой, пенополистеролом. 
Также все виды внутреннего и на-
ружного ремонта. Доставка матери-
ала. Тел. 050-933-77-94.

 Константиновка. Разнообраз-
ные работы: подарочные наборы, 
картины, резьба, столярные рабо-
ты: мебель, лестницы и. т. д. Тел. 
050-298-12-77.

 Константиновка. Ремонт и по-
шив детской, женской и мужской 
одежды. Профессионально,  ка-
чественно. Цены доступные. Тел. 
050-908-85-07.

  Константиновка.  Ремонт-
но-строительные работы, печки, 
камины, дымоходы, гипсокартон, 
откосы, шпаклевка, штукатурка, 
плитка, полы, сварочные работы. 
Тел. 095-572-12-50.

  Константиновка. Спутнико-
вое ТВ. Установка, настройка, об-
служивание, прошивка тюнеров, 
добавление каналов. Ремонт обо-
рудования. Тел. 050-162-44-82.

 Монтаж систем отопления, во-
доснабжения сварочные работы. 
Монтаж кондиционеров и их обслу-
живания. Большой опыт работ. Ре-
монт колонок, котлов и др.сантех.
оборуд. Спилим деревья за дрова.
Тел. 095-806-69-82.

  Предоставляем  услуги ро-
спила  леса.  Вопросы  по  Тел. 
095-208-20-92.
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По горизонтали:
  

3. Снежная пара к снеговику. 5. Любимая лента участни-
ков новогоднего карнавала. 10. Пушистые зимние осадки. 15. 
Головной символ власти. 18. Мера объема груди и дуба. 19. 
Просьба о том, о чем просить нельзя. 20. Торговая будка на-
чинающего купца. 21. Ушастый транспорт Шурика. 22. Север-
ная область Земли. 26. Не ревет, но спать не дает, не горит, 
но гасить нужно. 27. Разговорное название швейной ткани. 
28. Удлиненный автомобиль. 29. Пряная трава для водки. 31. 
Мужской костюм для церемоний. 32. Плавающая мандаринка. 
34. Скороспелый цыпленок-гигант. 36. Основная профессия 
Спартака. 37. Поворотное колесо на судне. 41. Комбинация из 
трех пальцев. 43. Доносчик в коротких штанишках. 44. Кто бро-
дит там, где чудеса? 45. Шахматная фигура, она же «зверь» 
педальный. 47. Церковные хористы. 48. Мебель из курятника. 
51. Следователь, добывающий улики. 52. Ударный шар в би-
льярде. 53. Давно нечесанные волосы. 54. Казахский поэт-пе-
вец. 56. Деревенский целитель. 58. Поэтическое преувеличе-
ние. 62. Владелица прожорливого брюшка. 66. Два спевшихся 
солиста. 69. Держатель для наручных часов. 71. Художествен-
ный образ артиста на сцене, в кино. 73. Книга, по которой 
учатся в школе. 74. Дощечка художника для смешивания 
красок. 75. Другое название сопки, кургана. 77. Прощальный 
предлог для выпивки. 81. Невегетарианская еда. 82. Капуста с 
морковкой. 83. Прописанный врачом постельный распорядок. 
84. Злой волшебник и чернокнижник. 85. Утреннее лекарство 
перепившего вчера. 86. Тара для пустых бутылок. 87. Зимний 
христианский праздник. 88. Рыбный, мясной бульон. 

По вертикали: 

1. Птица, подстреленная Гвидоном. 2. Звериный облик обо-
ротня. 3. Бородатый враг Айболита. 4. Финал защиты диссер-
тации. 6. Зеленая королева новогоднего праздника. 7. Комари-
ная песня. 8. Кормят волка и курьера. 9. Главный инструмент 
портного. 11. Боксер на лопатках. 12. Футбольный вратарь. 13. 
Движение лавины по склону горы. 14. Место для безвольного 
мужа. 16. Бесцветный газ с резким неприятным запахом. 17. 
Праздник на 50-й день от Пасхи. 23. Стопка с талией. 24. Авто-
мобиль, ставящий на счетчик. 25. Союз переплетенных вере-
вок. 29. Ядовитая змея или злобный муж. 30. Вредное растение 
на грядке. 32. Лазерный прибор учителя. 33. Извечный спутник 
небося. 35. Подруга мужа на стороне. 38. Магазин, где мож-
но купить все. 39. Курица, высиживающая цыплят. 40. Мягкая 
теплая ткань с начесом. 42. Коллега петрушки по салату. 46. 
Сани на оленьей тяге. 49. Плод со взрывоопасным названием. 
50. Крупный денежный воротила. 51. Маневр врача между кой-
ками. 55. Содержимое морского танкера. 57. Закусочная под 
вывеской «Три пескаря». 59. Сказочник по имени Шарль. 60. 
Траншея для реки. 61. Песенный водоем надежды. 63. Всту-
пление к опере, балету. 64. Славный сын царя Салтана. 65. 
Целебное овощное растение аспарагус. 67. Соглашение, что 
дороже денег. 68. Фрукты к гусю. 70. Особый сорт сушеного 
винограда. 72. ослебритьевой собрат одеколона. 76. Крикли-
вая изменщица в одежде. 77. Янтарный напиток из ячменного 
солода. 78. Чувство с пунцовыми щеками. 79. Вероятность 
выигрыша в лотереи. 80. Обитель, жилище, пристанище. 81. 
Проезд от берега к берегу.

По горизонтали:
3. Мыло. 5. Почтальон. 10. Приз. 15. Палица. 18. Вулкан. 
19. Драже. 20. Дурак. 21. Царь. 22. Догадка. 26. Альт. 27. 
Звонарь. 28. Дневник. 29. Шило. 31. Записка. 32. Курс. 34. 
Рубашка. 36. Брадобрей. 37. Панцирь. 41. Филе. 43. Умник. 
44. Аська. 45. Икра. 47. Смирно. 48. Тарзан. 51. Джем. 52. 
Вьюга. 53. Спина. 54. Рено. 56. Лимонад. 58. Коромысло. 
62. Плетень. 66. Линь. 69. Сбитень. 71. Тура. 73. Пешеход. 
74. Лимпопо. 75. Спам. 77. Магазин. 81. Мука. 82. Афиша. 
83. Орден. 84. Дрожжи. 85.Корыто. 86. Врач. 87. Чириканье. 
88. Аква. 

По вертикали: 
1. Сафари. 2. Дичь. 3. Мальвина. 4. Льдина. 6. 

Обед. 7. Торг. 8. Лорд. 9. Орда. 11. Рукава. 12. Зве-
ринец. 13. Алла. 14. Карьер. 16. Матрос. 17. Тре-
нер. 23. Отара. 24. Амиго. 25. Кокур. 29. Штраф. 30. 
Огурец. 32. Карлик. 33. Сосна. 35. Шампиньон. 38. 
Наказание. 39. Акробат. 40. Дантист. 42. Имидж. 46. 
Рубин. 49. Имбирь. 50. Брюнет. 51. Дятел. 55. Охо-
та. 57. Объектив. 59. Рыбка. 60. Метла. 61. Санки. 
63. Тропинка. 64. Кролик. 65. Кривда. 67. Импорт. 
68. Регата. 70. Опенок. 72. Ракета. 76. Межа. 77. 
Мани. 78. Гуси. 79. Зима. 80. Ночь. 81. Марс.

30 декабря, 6 лунный 
день. «Растущая Луна» в 
знаке Водолей. Эмоции 
сегодня будут окружать 
Вас повсюду, Вам даже 
может показаться, что их 
слишком много, захочется 
найти тихое место, оно 
Вам понадобится, чтобы 
разобраться в них, чтобы 
привести свои чувства 
в порядок. Стрижка 
сегодня позволит 
избавиться от болезней, 
также привлечет деньги.

31 декабря, 7 лунный 
день. «Растущая 
Луна» в знаке Рыбы. 
Эмоциональный фон 
постепенно приходит 
в норму. Самое время 
прийти в чувства и 
готовиться к новому. 
Новые задумки с 
их проблемами и 

п р е п я т с т в и я м и 
решаются легко. Стрижка 
сегодня означает 
обострение интуиции, 
которая в этот день Вам, 
безусловно, поможет. 
Луна все еще растущая, 
что поспособствует росту 
волос.

1 января, 8 лунный день. 
«Растущая Луна» в знаке 
Рыбы. Сегодня не стоит 
поддаваться негативной 
энергии, творите 
добро, и оно воздастся. 
С одной стороны, Ваш 
эмоциональный фон 
стабилизируется, а вот 
сексуальная энергия 
набирает обороты. 
Стрижка сегодня 
означает обострение 
интуиции, которая в этот 
день Вам, безусловно, 
поможет. Луна все 
еще растущая, что 

поспособствует росту 
волос.

2 января, 9 лунный 
день. «Растущая Луна» в 
знаке Овен. Сегодня Вам 
захочется быть в центре 
внимания, делиться с 
окружающими своими 
идеями и мыслями. 
Стоит внимательно 
следить за своими 
желаниями, чтобы не 
навредить себе. Вообще 
любое кардинальное 
воздействие на волосы 
сегодня неблагоприятно. 

3 января, 10 лунный 
день. Луна в знаке 
Овен. Сегодня вы 
можете почувствовать 
излишнюю свободу, 
Вы можете поддаться 
провокациям и 
соблазнам. Всему виной 
энергия космоса. Сегодня 
она влияет на людей 

негативно, они могут 
стать обидчивыми, 
завистливыми. Стрижка  - 
подстраховка от недугов. 

4 января, 1 лунный 
день. «Растущая Луна» в 
знаке Овен. Сегодня не 
стоит сидеть на одном 
месте, день наполнен 
энергией и движением, 
попробуйте получить 
максимум эмоций от 
всего, что вы делаете. 
Стрижка сегодня может 
негативно повлиять на 
Ваше самочувствие.

5 января 2 лунный 
день. «Растущая Луна» 
в знаке Телец. Сегодня 
нужно контролировать 
свои действия. Стрижка 
сегодня позволит Вам 
сохранить здоровье 
и сберечь Вас от 
негативной энергетики 
обид. 

Ответы на кроссворд, 11.12.2019г.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ

30 декабря - 5 января

ОВЕН Наступает время серьезной проверки ваших дипло-
матических качеств. Все зависит от того, как быстро вы 
превратите противников в союзников.

ТЕЛЕЦ У вас появится шанс открыть в себе много ин-
тересного и оригинального, что окажется полезно не 

только вам, но и всему вашему окружению.

БЛИЗНЕЦЫ Благоприятный для работы и твор-
чества период. В личной жизни назревают важ-
ные для вас перемены.

РАК Данный период может наглядно продемон-
стрировать все ваши внутренние комплексы. Что 
ж, тем легче будет с ними бороться.

СКОРПИОН Гармоничный и успешный период. 
Вы будете с удовольствием жить, работать, 
любить. Сил будет хватать для всего того, что 
вы решите совершить.

РЫБЫ Вас охватит желание проникнуть в суть 
вещей и в мысли окружающих. Не верьте на 
слово. Вы многое увидите с новой точки зрения.

ЛЕВ Хорошее время для построения планов на новый 
год, они имеют шансы осуществиться. Время изменять 
свои взгляды на жизнь и избавляться от старых стере-
отипов.

СТРЕЛЕЦ Не стоит планировать решение жиз-
ненно важных задач, лучше выкроить побольше 
времени для отдыха.

ВОДОЛЕЙ  Вероятна достаточно сложная работа. 
Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда 
вы почувствуете, в какой поток вам необходимо 
войти, чтобы получить желаемое.

ВЕСЫ Вы способны легко обезоружить крити-
чески настроенных к вам людей своим внима-
нием и доброжелательностью. Масштабность 
идей может помешать реально оценить свои 
возможности.

КОЗЕРОГ Не стоит разбрасываться по мелочам 
или стараться успеть переделать все дела сразу, 
это будет лишь тормозить работу.

ДЕВА Вас, похоже, ждет слишком много работы. 
Если вы с ней и справитесь, то только благодаря 
высокому авторитету среди тех, кого вы можете 
призвать на помощь.

На досуге
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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)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУССОЛЬ-У-
країна»

Код ЄДРПОУ – 37653064
(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 
84150, Донецька обл., Слов’янський район, селище міського типу 

Райгородок,                        вул. Ювілейна, б. 28
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяль-

ності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контакт-
ний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-
тиви1

Планована діяльність, її характеристика.
        ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗВІДХОДНОГО ВИДОБУТКУ КАМ’ЯНОЇ СОЛІ В 

УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙГОРОДСЬКОЇ ДІЛЯНКИ СЛОВ’ЯН-
СЬКОГО РОДОВИЩА КАМ’ЯНОЇ СОЛІ. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ.

         Західна частина Райгородської ділянки Слов’янського родовища 
розробляється методом підземного вилуговування через бурові сверд-
ловини з поверхні землі.

          На західній частині Райгородської ділянки використовується 
камерна система розробки, при якій підземне розчинення ведеться в 
окремих ізольованих одна від одної камерах, між якими залишаються 
цілики для утримання покривних порід від обрушення. При розробці 
ділянки через бурові свердловини застосовується камерно-поверхова 
система з розташуванням камер в межах потужності кондиційних 
(промислових) пластів солі при залишку міжповерхових стельових 
покриттів з пластів ангідриту або гіпсу.

В межах гірничого відводу розташовані 25 експлуатаційних свердло-
вин, з яких свердловини №№18-25 експлуатує ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» 
(розташовані по периметру ліцензійної ділянки).

_________________
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних 

та територіальних альтернатив.
Основні рішення проекту включають:
- збір вилучених мінеральних домішок (далі - в.м.д.) (ущільне-

ної твердої фази, що складається з карбонату кальцію та гідроксиду 
магнію) із відстійників-згущувачів відділення очистки розсолу та 
подачі суспензії пісковими насосами до автоцистерни;

- транспортування суспензії в.м.д. на майданчик розсоло-
промислу;

- розвантаження автоцистерни у мішалку об’ємом 16 м3;
- репульпацію в.м.д. у мішалці сирим розсолом;
- закачування розведеної суспензії в.м.д. буровим насосом 

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

Тверда фаза карбонату кальцію та гідроксиду магнію, що надходить 
з суспензією, у кількості 1000 т/рік осідає та накопичується у свердло-
вині, де потім відбувається її багаторічне накопичення, а освітлений 
очищений розсіл хлориду натрію у кількості 4000 м3/рік надходить до 
колектору сирого розсолу, з якого повертається на сільзавод.

Технічна альтернатива 1: розміщення приймального резервуару 
для репульпації в.м.д. суспензії безпосередньо в районі розташування 
свердловини (на відстані не менше 10 м від гирла), в яку передбачається 
закачування репульпованої суміші.

Одним з насосів суспензія через автоналивний стояк закачується в 
цистерну і далі транспортним засобом перевозиться на територію 
розсолопромислу до свердловини. Мотопомпою, що знаходиться в 
складі цистерни суспензія в.м.д. відкачується в апарат з перемішу-
ючим пристроєм. Після спорожнення цистерни, в мішалку додається 
насичений розсіл від свердловини до максимального значення рівня. 
Після репульпації отриманий розчин за допомогою пересувної насосної 
станції закачується в свердловину.

Технічна альтернатива 2: розміщення спеціально обладнаного прий-
мального резервуару для репульпації в.м.д. суспензії в районі розташу-
вання біля відстійника-згущувача.

Подача розсолу для репульпації відбувається під час зливу очище-
ного розчину за допомогою насосних пристроїв, якими обладнується 
приймальний резервуар.

За допомогою вакуумного пристрою спецавтотранспорту, відбір 
готового до видалення розчину здійснюється з приймального резерву-
ару. Далі, спецавтотранспортом, який функціонально забезпечує 
процес постійного перемішування рідини під час транспортування, 
готова для видалення рідина доставляється в район свердловини. За 
допомогою спеціально обладнаної пересувної насосної станції та/або 
блоку маніфольду рідина подається в свердловину.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-
тернативи.

Гірничий відвід ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», площею 157,14 га,  зна-
ходиться на території  західної частини  Райгородської  ділянки 
Слов’янського родовища кам’яної солі, в адміністративному відношенні 

розташованої в Слов’янському районі Донецької області. Ділянка  
безпосередньо межує з південно-західною околицею селища міського 
типу Райгородок. 

В зв’язку з тим, що родовище працююче в межах затвердженого 
гірничого відводу, територіальні альтернативи не розглядаються.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність сприятиме:
- поверненню вилучених з в.м.д. в камери вилуговування;
- зменшення кількості вилучених в.м.д. дозволить вивільнити єм-

ності для подальшого їх використання;
- зникає необхідність для влаштування нових місць накопичування 

в.м.д.;
- сприяє зменшенню об’єму в.м.д. на поверхні.
Передбачаються додаткові витрати на обладнання та забезпечення 

технологічних процесів безвідходного видобутку кам’яної солі.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Корисна копалина – кам’яна сіль;
Площа гірничого відводу - 157,14 га;
Проектна виробнича потужність підприємства 196 тис. т на 

рік;
Плановий видобуток кам’яної солі на 2019 рік - 78,234 тис. т.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-

нативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю-

ються згідно законодавства України з дотриманням нормативів 
гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне 
середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі;

- по акустичному впливу –  допустимі рівні шуму;
- по поверхневим водам – відсутність на них безпосереднього 

впливу;
- по підземним водам – відсутність на них безпосереднього 

впливу;
- по поводженню з відходами – максимально можливе вико-

ристання відходів повторно у виробництві. 
Територіальні обмеження визначені діючим гірничим відводом, 

містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою струк-
турою (забудовою).

Екологічні та інші обмеження однакові як для технічної альтерна-
тиви 1, так і для технічної альтернативи 2. 

Територіальні альтернативи відсутні. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
Заходи з інженерної підготовки майданчику на якому буде здійсню-

ватися планована діяльність не потрібні.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Суттєвий вплив на довкілля можливий в результаті виникнення 

аварійних ситуацій, які можуть бути обумовлені, як природними так 
і технічними чинниками. До природних чинників відносяться – земле-
труси, сильний вітер (урагани), повені, сходження селевих потоків, інше.

Непрямий вплив антропогенних факторів проявляється також у 
частковій і незначній зміні хімічного складу атмосфери внаслідок вики-
дів забруднюючих речовин при проведенні технологічних і ремонтних 
робіт з використанням автотехніки чи механізмів, які застосовують 
двигуни внутрішнього згоряння.

Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на західній частині Райгородської ділянки Слов’янського ро-
довища кам’яної солі відсутні.

Експлуатація видобувних свердловин у відповідності з технологічни-
ми режимами та здійснення на промислових майданчиках виробничої 
діяльності у відповідності   до діючих технологічних  регламентів  
ведення  робіт та експлуатації виробничого обладнання не створюють 
вібраційного, світлового та теплового забруднення довкілля. Джерела 
теплового, світлового, впливу на родовищі відсутні.

Проектні рішення передбачають використання технологічного 
обладнання виключно промислового виробництва, яке забезпечує нор-
мативні значення допустимих рівнів звукового тиску, що забезпечує 
дотримання відповідних допустимих   значень   шумового   забруднення  
на  межі  встановленої  нормативної санітарно-захисної зони.

Вищенаведене однаково вірне для технічної альтернативи 1 та 
технічної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-
дів 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 планованої 
діяльності, а саме  п. 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» - видобування корисних копалин.

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

Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля буде включати відомості, визначені 
ч. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

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

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

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

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи 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 обгово-
рення 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 довкіл-
ля 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 громадсь-
кого обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

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

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

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

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

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

планованої діяльності буде:
  Висновок з оцінки впливу на довкілля (ЗУ «Про оцінку впливу 

на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної 

державної адміністрації.
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-

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

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облас-
ної державної адміністрації. 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана 
Хмельницького, 6, е-mail: eco.d@dn.gov.ua, (095) 644 25 25, Натрус 
Сергій Петрович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ 

ЩЕКОТІХІНА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА
ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕ�

ЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Реклама + Объявления

Хочешь заработать  денег 
Звони!  050-765-24-44 ,  099-345-99-33

Областная газета “Знамя Индустрии”Квартирные
переезды
Грузоперевозки
Грузчики

099 074 32 77099 074 32 77

ПОВІДОМЛЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБА-
ГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КУРАХІВСЬКА» інформує про те, що Міністерством 
енергетики та захисту довкілля України видано Висновок з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності «Нове будівництво породного відвалу ТОВ 
«ЦЗФ «Курахівська» на земельній ділянці загальною площею 59,5 га на землях 
Новоселидівської сільської ради Мар’їнського р-ну Донецької обл. за межами насе-
лених пунктів» №7-03/12-20198274406/1 від 17.12.2019 р. та Звіт про громадське 
обговорення планованої діяльності №7-03/12-20198274406/2 від 17.12.2019 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконком міської ради повідомляє, що 
17.12.2019 відбулось засідання конкурсної 
комісії  з  придбання  на  вторинному ринку 
впорядкованого для постійного проживання 
житла для дітей - сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, осіб з їх числа 
і надання його особам віком від 18 до 23 років. 

 Переможцем  конкурсу на придбання 
2-х кімнатної квартири №18 за адресою: м. 
Костянтинівка,  вул. Бульварна,28 вартістю 
120  050 грн.  визначено  фізична особа.
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ФОП Щекотіхін Сергій Вікторович спеціалізується на наданні в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична адреса: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. ГВ. Канте-
мирівців, буд. 19, кв. 97.

Фактична адреса: 85200, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 
буд. 21 а.

Для опалювальних потреб робочого приміщення встановлені два твердо-
паливних котла марки Булерьян (в якості палива використовуються дрова) 
та газовий конвектор. Для гарячого водопостачання встановлен газовий 
котел марки BAXI. Над обладнанням для приготування їжі, встановлена 
витяжна вентиляція.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря для ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ 
ЩЕКОТІХІНА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА надсилати до Донецької ОДА за 
адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55.

ДИРЕКТОР                                                                                            ЩЕКОТІХІН С.В.
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   ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
            які залучені до проведення незалежної оцінки   об’єкта приватизації, 
            конкурс відбувся  19.12.2019   
 

№з/п Прізвище, им’я, 
по батькові 
суб’єкта 
оціночної 
діяльності 

Назва об’єкта 
оцінки 

Мета проведення оцінки Вартість та 
строк 
виконання 
робіт з 
оцінки 

1. Фізична особа -
підприємець 
Сєрік Ігор 
Олександрович 

Будівля 
торгівельного 
кіоску №6   літ. Л-1 
загальною площею 
8,8 кв.м з навісом 
л1, яка 
розташована  за 
адресою: Донецька 
область, м. 
Костянтинівка, 
вулиця 
Ціолковського,18Б.  
 
 

 Ідентифікація невід’ємних 
поліпшень орендованого 
майна, здійснених орендарем   
за рахунок власних коштів за 
згодою орендодавця під час 
оренди, визначення ринкової 
вартості орендованого майна, 
що приватизується шляхом 
викупу орендарем, який 
здійснив невід’ємні 
поліпшення, та ринкової 
вартості невід’ємних 
поліпшень з компенсацією 
вартості невід’ємних 
поліпшень, здійснених 
орендарем за рахунок власних 
коштів. 
 

3 400 грн., 
5-7 днів 

              

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПОЛІМЕР-СЕРВІС»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛІМЕР-СЕРВІС» спеціалізується на виробництві виробів із 
пластмас.
Юридична адреса: 84323, Донецька обл., м. Краматорськ,  вул. Н. 
Кучеренко, буд.18.
Фактична адреса: 84323, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Шлакова, 7.
На проммайданчику підприємства виявлено наступні джерела 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 
опалювальне обладнання, склад вугілля та пересип золи, дробарки 
полімерних матеріалів, гранулятор, сушарка та агломераторатор 
полімерних матеріалів, термопластавтомати та склад ПММ.
Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ТОВ 
«ПОЛІМЕР-СЕРВІС» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 
84306, Донецька область,  м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел. (06264) 2-04-55.
ДИРЕКТОР                          БРАЖНИК В. М.
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МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ
НАКАЗ

військового комісара
Костянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату
(з основної діяльності)
09.12.2019                       м. Костянтинівка                                     № 127
Про проведення приписки громадян України до призовної 
дільниці Костянтинівського об’єднаного міського військового 
комісаріату
На виконання вимог Закону України “Про військовий обов’язок 
і військову службу”, розпорядження першого заступника 
начальника Генерального штабу Збройних Сил України “Про 
проведення приписки громадян України 2003 року народження 
до призовних дільниць у січні-березні 2020 року” від 19 серпня 
2019 року № 68 та відповідно до директиви командира військової 
частини С 2238  “Про приписку громадян України 2003 року 
народження до призовних дільниць у січні-березні 2020 року” від 
21 серпня 2019 року № Д-8, наказую:
1. З 2 січня по 31 березня 2020 року провести  приписку до 
призовної дільниці міста Костянтинівка та Костянтинівського 
району Донецької області громадян України 2003 року 
народження.
2. Явці для приписки підлягають усі громадяни України 
чоловічої статі, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2003 року 
включно, постійно або тимчасово проживають на території міста 
Костянтинівка та Костянтинівського району, а також громадяни 
України старшого призовного віку, які своєчасно не пройшли 
приписку з будь-яких обставин.
3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки 
до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: місто 
Костянтинівка, проспект Ломоносова, 159 у визначений для 
них час, маючи при собі  документи, що зазначені у повістці. 
Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за 
зазначеною адресою до 24 січня 2020 року, маючи при собі 
документи, які посвідчують особу.
4. Керівникам підприємств, установ, організацій та 
навчальних закладів забезпечити своєчасну явку юнаків до 
призовної дільниці Костянтинівського об’єднаного міського 
військового комісаріату для проходження приписки.
5. Контроль за виконанням вимог даного наказу залишаю 
за собою.
6. Наказ довести до особового складу Костянтинівського 
об’єднаного міського  військового комісаріату в частині, що їх 
стосується.

Військовий комісар 
Костянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату 
ПІДПОЛКОВНИК                                         С. ТИЩЕНКО 

 Сантехники установка ремонт, 
замена труб, любые ремонтные ра-
боты (плитка, стяжка, линолеум, 
обои и т.д). Качественно, недоро-
го. Тел. 099-307-64-05, Сергей.

 Сантехники установка ремонт, 
замена труб, любые ремонтные ра-
боты (плитка, стяжка, линолеум, 
обои и т.д). Качественно, недоро-
го. Тел. 099-307-64-05, Сергей.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затухани-
ем котла. Комплектующие 
для кровли. Металлоче-
репица, профнастил. Тел. 
095-143-34-01.

 Установка межкомнатных две-
рей, откосы. Тел. 095-314-11-91 
Александр.

Потери и находки
Документы

 Дружковка. Утеряны права 
ниже площади, на имя Печурина. 
Ю. С. просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 095-197-21-92.

 Удост. участника ликвидации 
посл-й аварии на ЧАЭС А№152268 
на имя Хлопяникова Владимира 
Алеккандровича счит. недейств.

 Удостоверение ветерана тру-
да, серия А IV, выданное на имя Ча-
лой Татьяны Антоновны, считать 
недействительным.

 Утерян паспорт в г. Дружковка. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 066-595-74-00.

 Утерянное пенсионное удосто-
верение серии: AAД №231961 вы-
данное Управлением Пенсионного 
Фонда Украины г. Константинов-
ка от 26. 06. 2009 г. на имя Корыт-
ной Татьяны Павловны, считать 
недействительным.

Утерянную 17 декабря 
сумку с документами на 
имя Калиничева Юрия Ев-
гньевича просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
095-391-14-94.

Прочее

 В р-не ост. “Радуга“ в г. Друж-
ковка была утер. спорт. сумка с 
документами. Просьба верн. за воз-
нагр. Тел. 099-258-55-25.

Сообщения
 Красивый, умный, чистоплот-

ный кот Ричард ищет добрых хозя-
ев. Возр. 2 года, окрас пепельный 
с белым, брит. которкошерстная 
порода. Отдам в хор. руки. Тел. 
050-919-02-27.

 Мирноград. Ищу Тюриных или 
Банникову, которые жили в Мир-
нограде. Прошу мне позвонить. 
Тел. 095-417-80-83, Самойлен-
ко Виктор.

Ищу работу
 Дружковка. Жен., 50 лет, сроч-

но ищет любую опл. работу. Тел. 
095-451-75-42.

 Дружковка. Женщина ищет ра-
боту сиделки или любую оплачива-
емую работу. Тел. 099-257-42-39.

 Жен. ищет работу сиделки, по 
уходу за больными, пожилыми. Тел. 
099-257-42-39.

 Женщина 56 лет с высшим обр, 
ищет работу диспетчера, кладов-
щика, продавца или др. оплачива-
емую работу. Тел. 066-762-51-91.

 Ищу работу сиделки по уходу за 
пожилыми людьми и другую рабо-
ту. Тел. 099-515-59-12.

 Муж., 50 лет, ищет любую 
опл. работу, можно разовую, 
есть вод. удост. кат. В, С, Е. Тел. 
050-780-00-36.

 Мужчина ищет любую оплачи-
ваемую работу в Дружковке. Тел. 
066-276-07-24.

Рынок труда
Константиновка

 В г.Константиновка требуются 
Врачи-стоматологи на постоянную 
работу. З/п высокая и своевремен-
ная. Тел. 095-883-20-09.

 В супермаркет г.Константинов-
ка требуется - ЗАВХОЗ! График: 5/2 
г.Тел. 063-343-71-26.

 Константиновка. На постоян-
ную работу требуется Водитель с 
опытом работы на иномарках. Води-
тельское удостоверение категории 
“Е“ Официальное трудоустройство. 
Тел. 050-471-88-58.

 Константиновка. Предпри-
ятию на постоянную работу тре-
буется менеджер по снабжению. 
Требования: Знание 1С, уверен-
ный пользователь ПК (знание еxсel, 
Word), участие в инвентаризации в 
качестве контролера или бухгалте-
ра-материалиста, знание законода-
тельства по проведению тендеров и 
др. Условия работы: график рабо-
ты - пятидневка (выходной суббо-
та, воскресение). Заработная плата 
при собеседовании. Тел. 066-731-
22-96 Екатерина. Звонить в рабо-
чие дни с 08.00 до 17.00.

 Константиновка. Предприя-
тию на постоянную работу требу-
ется электромонтер. Требования: 
образование электрика. Опыт ра-
боты не менее 1 года. Знание нор-
мативов по технике безопасности 
по данному направлению. Обя-
занности: обслуживание и ремонт 
электрооборудования предприятия. 
Условия работы: пятидневная ра-
бочая неделя или посменный гра-
фик работы. Заработная плата при 
собеседовании. Тел. 066-731-22-
96 Екатерина.

 Константиновка. Предприя-
тию требуется слесарь-ремонтник 
на постоянную работу Обязанно-
сти: ремонт и обслуживание обору-
дования цеха производства стекла. 
Условия работы: посменный гра-
фик работы или пятидневная рабо-
чая неделя. Заработная плата при 
собеседовании от 6000 грн. Тел. 
667-312-296.

 Константиновка. требуется 
«Техник-монтажник по подклю-
чению телекоммуникационных и 
интернет услуг» ОСНОВНЫЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ: Знание ПК - уверенный 
пользователь. Желание работать 
и развиваться в сфере телеком-
муникаций. Легкообучаемость. 
Честность, ответственность, некон-
фликтность. Мы предлагаем:Работу 
в стабильной, стремительно разви-
вающейся компании; Насыщенное 
обучение от лучших техников; Кон-
курентную заработную плату. Тел. 
050-384-20-47.

 Константиновка. Требуется 
начальник лаборатории на завод 
по производству комбикормов. Тел. 
38-095-406-85-90.

 Требуеся Автомаляр В г. Кон-
стантиновку. Тел. 095-086-39-64.

 Требуется кондитер График: 
5/2, с 8.00 до 18.00 Желательно с 
опытом работы г. Константиновка.
Тел. 050-101-19-70

 Требуется Сварщик В г. Кон-
стантиновку.Тел. 095-086-39-64.
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На минувшей неделе 
донецкий ХК одержал две 
победы в национальном 
первенстве. В 21-м туре 
«Донбасс» на домашней 
арене принимал одного из 
аутсайдеров нынешнего 
розыгрыша, «Ледяных 
Волков».

Уже на третьей мину-
те гости заработали 
удаление. За атаку 

игрока, не владеющего шай-
бой, малым штрафом был 
наказан Руслан Лисин. Бук-
вально через минуту дончане 
реализовали большинство. 
Автором заброшенной шай-
бы стал Евгений Никифоров, 
которому ассистировал Вита-
лий Лялька.

На экваторе первого пери-
ода преимущество своей ко-
манды удвоил нападающий 
Олег Шишлянников. Стоит 
отметить игру «Волков», ко-
торые старались использо-
вать высокий прессинг, сведя 
к минимуму количество опас-
ных моментов у своих ворот.

Однако это не спасло ки-
евлян от двух пропущен-
ных шайб во второй трети. 
На второй минуте Виталий 
Карамнов довел счет до раз-
громного, а спустя еще шесть 
минут 12-й номер «Донбасса» 
оформил дубль, сделав счет в 
матче 4:0.

В заключительном перио-
де у хозяев дважды забросил 
Евгений Курбатов. Оба раза 
ему ассистировали Колесни-
ков и Васильев, а завершил 
разгром Евгений Никифоров. 
Гости сумели ответить лишь 
одним точным броском в ис-
полнении Виталия Шабанова.

«Донбасс» – «Ледяные Вол-
ки» – 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – Никифоров 
(Лялька – бол.) – 03:31, 2:0 – 
Шишлянников (Васильев) 
– 11:22, 3:0 – Карамнов (Гон-
чаров) – 21:41, 4:0 – Карамнов 
(Колесников, Гончаров – бол. 
5×3) – 28:54, 5:0 – Карамнов 
(Колесников, Васильев) 
– 41:45, 6:0 – Курбатов (Ко-
лесников, Васильев – бол.) 
– 47:15, 6:1 – Шабанов (Во-

робьев – мен.) – 47:53, 7:1 – 
Никифоров (Лялька) – 55:23.

А в воскресенье, 22 дека-
бря, в рамках 22-го тура УХЛ 
– Пари-Матч в очной битве 
за второе место в турнирной 
таблице в Дружковке встре-
тились донецкий «Донбасс» 
и херсонский «Днепр». Ито-
говый счет матча 3:0 в поль-
зу действующих чемпионов 
Украины.

Обе команды очень осто-
рожно начали данный пое-
динок с минимумом момен-
тов и большим количеством 
силовой борьбы на каждом 
сантиметре площадки. По-
степенно хозяева «Альтаира» 
завладели преимуществом 
и даже забросили на эквато-
ре периода, однако арбитры 
шайбу Никиты Колесникова 
отменили.

Этот эпизод «раскачал» 
игру – хоккеисты стали агрес-
сивнее действовать в чужой 
зоне, а более удачливыми в 
реализации своих моментов 
были игроки «Донбасса». На 
15-й минуте Олег Шишлян-

ников открыл счет в матче, 
а под занавес периода Вита-
лий Лялька в меньшинстве 
удвоил преимущество своей 
команды.

Во втором и третьем пе-
риодах соперники демон-
стрировали более открытую 
игру, отвечая атакой на атаку. 

В концовке поединка гости 
пошли на штурм, стараясь 
спасти игру, но «взамен» полу-
чили третью шайбу в пустые 
ворота.

Отдельно отметим голки-
пера хозяев Степана Горя-
чевских, который отстоял 
«на ноль», а также записал в 

свой актив голевую передачу.
«Донбасс» – «Днепр» – 3:0 

(2:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – Шишлянни-

ков (Васильев) – 14:50, 2:0 
– Лялька (Большаков, Ники-
форов – мен.) – 18:40, 3:0 – 
Пангелов – Юлдашев (Горя-
чевских – п.в, мен.) – 59:49.

Х О К К Е Й

«ДОНБАСС» ВЫШЕЛ НА ВТОРОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ УХЛ

реклама
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