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СЕРГЕЙ ЧЕРТКОВ – О ПРОБЛЕМАХ 
КОНСТАНТИНОВКИ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ

П Р Я М А Я  Р Е Ч ЬИ Н И Ц И А Т И В А

П А Н Д Е М И Я

Исторические артефакты стали достоянием Кон-
стантиновского городского краеведческого музея 
благодаря меценату Сергею Черткову.

Пару недель назад в местных СМИ была опубликована ста-
тья о неожиданнои�  находке, которую обнаружили в соседнем 
Славянске во время сноса жилого дома и хозяи� ственнои�  по-
строи� ки 1889 года. Историк и археолог Владимир Давыденко 
идентифицировал наи� денные предметы как продукцию, 
изготовленную более 120 лет назад на Константиновском 
бутылочном заводе.

Сергеи�  Иванович связался с владельцем артефактов и 
выкупил их, чтобы подарить городскому музею. Новые экспо-
наты уже пополнили фонды музея – пепельница, сделанная в 
конце XIX – начале ХХ в. с маркировкои�  «Д.Б.З.», что означает 
«Донецкии�  бутылочныи�  завод» бельгии� ского общества 
«Донецких стекольных заводов в Сантуриновке» и на дне с 
надписью «Константиновка Екатеринославскои�  губернии» и 
аптечные бутылки, предназначенные для разлива микстур 
и жидких лекарств.

Сотрудники музея выражают благодарность Сергею Черт-
кову и приглашают всех горожан ознакомиться с новинками 
экспозиции.

На прошлои�  неделе Кабинет министров принял ре-
шение изменить условия адаптивного карантина. 
Министр здравоохранения Максим Степанов отме-

тил, что уровень угрозы теперь будут определять по трем 
показателям: заполненность коек, тестирование, уровень 
заболевании�  на 100 тысяч населения за две недели.

Глава Минздрава объяснил, что количество тестов должно 
быть не меньше 24 на 100 тысяч за семь днеи� . А показатель 
заболеваемости за 14 днеи�  не должен превышать базовыи�  
уровень заболеваемости – 40 случаев на 100 тысяч в тече-
ние 14 днеи� .

Принимать решение по каждои�  зоне будет Государственная 
комиссия по вопросам техногенно-экологическои�  безопас-
ности и чрезвычаи� ных ситуации�  каждые семь днеи� . Однако 
решение о смягчении карантина может быть принято не 
ранее 14 днеи� .

И еще в правительстве разъясняют, что если уровень за-
груженности коек в течение пяти днеи�  по всему региону 50% 
и больше, то на территории всего региона устанавливается 
оранжевыи�  уровень, если больше 75%, – красныи� .

Кандидат на пост 
городского головы Сергей 
Чертков дал интервью, 
где рассказал о своем 
видении перспективного 
развития Константи-
новки и решении наиболее 
актуальных проблемных 
вопросов.

– Не так давно горожане 
митинговали против дис-
танционного обучения в 
учреждениях образования. 
Данную акцию вы поддер-
жали и помогли с техни-
ческим обеспечением, хотя 
сами не выступали. Хоте-
лось бы услышать ваше 
мнение относительно он-
лайн-обучения.

– Ни один гаджет и даже 
самые продвинутые ком-
пьютерные технологии 
никогда не заменят живо-
го человеческого общения. 
Начиная с детского сада и 
заканчивая высшими учеб-
ным заведениями, педагоги, 
помимо своих знании� , отда-
ют детям и частичку своеи�  
души. Образовательные 
учреждения способствуют 
социализации общества и 
играют немаловажную роль 
в формировании личности 
ребенка. Поэтому лишать де-
теи�  возможности общения со 
сверстниками и получения 
знании�  в стенах учебных уч-
реждения – это несправедли-
во и неправильно. Выбирая 
методы только дистанцион-
ного обучения, мы лишаем 
наших детеи�  шанса получить 
достои� ное образование.

– Сейчас в стране актив-
но внедряют медицинскую 
реформу. К нововведениям 
многие лечебные учрежде-
ния, как и пациенты, ока-
зались неподготовленны-
ми. Как вы относитесь к 
реформе здравоохранения? 
И еще один вопрос на тему 
медицины. Вы инициирова-
ли социальную программу 
для оказания бесплатной 
стоматологической помо-
щи пенсионерам Констан-
тиновки и района. Сколько 
людей уже воспользова-
лись этой услугой?

– Проблема в том, что у 

нас пытаются сделать сферу 
здравоохранения полностью 
платнои� . При этом не учиты-
вают много нюансов. Во-пер-
вых, это грубое нарушение 
статеи�  Конституции, кото-
рые гарантируют бесплатное 
медицинское обслуживание 
украинцам. Во-вторых, раз-
рушать устаревшую систе-
му необходимо тогда, когда 
уже есть крепкии�  фундамент 
для преобразовании� . А у нас 
ситуация такая: в прежнем 
виде больницы уже не фи-
нансируются, а инвестиции�  
для лечебных учреждении�  
нового типа недостаточно. 
Население, не имея необхо-
димых средств, вынуждено 
откладывать «на потом» 
лечение многих заболева-
нии� . Вот и получается, что у 
нас смертность превышает 
рождаемость. Поэтому к во-
просу медицинскои�  реформы 
надо подходить глобально на 
уровне правительства. Если 
рассматривать эту проблему 
локально, на уровне Констан-
тиновки, то здесь также не 
обои� тись без тщательного 
анализа всех лечебных уч-
реждении�  и их функцио-
нальнои�  необходимости. Что 
касается моеи�  социальнои�  
программы по предостав-
лению бесплатных стома-
тологических услуг людям 
пожилого возраста, то ею уже 
воспользовалось более 200 
человек. И программа будет 
продолжаться и дальше, вне 
зависимости от того, выи-
граю ли я городские выборы 
или нет.

– В социальных сетях 

вам приписывают развал 
химического завода. Може-
те это прокомментиро-
вать?

– Я проработал на этом 
предприятии почти семь 
лет. Когда я только стал ру-
ководителем, то многие вы-
сказали предположение, что 
моя цель вырезать завод на 
металлолом. Но спустя год 
мнение у людеи�  изменилось: 
сотрудники видели, какие 
усилия я прикладывал, что-
бы возродить предприятие 
и поднять производство на 
новыи�  уровень. Одна из глав-
ных причин развала химза-
вода – это то, что четыре ру-
ководителя после меня плюс 
ликвидатор его планомерно 
вырезали на металл. Я сделал 
все, что в моих силах, чтобы 
завод крепко стоял на ногах. 
До сих пор, когда проезжаю 
мимо, не могу спокои� но смо-
треть на руины, оставшиеся 
после предприятия.

– А как быть с теми до-
мами, которые были на ба-
лансе химзавода, а теперь 
люди не знают, в какие 
двери стучаться, чтобы 
решить массу проблем жи-
лищного фонда?

– Эти дома сеи� час броше-
ны на произвол судьбы лик-
видационнои�  комиссиеи� , а 
люди стали заложниками си-
туации. Они платят на счета 
бывшего ЖЭКа химзавода, 
по сути, обеспечивая зар-
плату этому ликвидатору, 
которыи�  ничего не делает 
для жильцов. Единственным 

решением этои�  проблемы 
может быть принятие мно-
гоэтажек на баланс города, 
чтобы местные коммуналь-
ные структуры могли им 
официально предоставлять 
услуги.

– Жителей города вол-
нует вопрос организации 
детского досуга, особенно 
в правобережной части 
Константиновки. Есть ли 
у вас планы в этом направ-
лении?

– Конечно. Относитель-
но физическои�  культуры и 
оздоровления, то я уже по-
могаю футбольным клубам 
«Колос» и «Донбас». Также 
ко мне обратились жители 
поселка Первомаи� скии�  с 
просьбои�  посодеи� ствовать 
в выделении помещения 
для клуба «Юныи�  техник», 
которыи�  они хотят создать 
в микрораи� оне. Сеи� час мы 
изучаем все варианты. Также 
есть задумки по воплощению 
еще ряда проектов для детеи�  
и подростков, однако, дабы 
не быть голословным, сеи� час 
не буду их озвучивать, пока 
мы полностью не убедимся в 
возможности их реализации.

– Будете привлекать 
инвесторов в Константи-
новку и как?

– Даваи� те смотреть прав-
де в глаза: иностранныи�  
инвестор вряд ли к нам 
заи� дет. И тому есть впол-
не логическое объяснение. 
Во-первых, близость боевых 
деи� ствии� , во-вторых, до кон-
ца неопределенныи�  статус 
Донбасса. Возможен заход 
украинского инвестора на 
нашу территорию, но при 
условии содеи� ствия местных 
и государственных властеи� . 
Сеи� час, прежде всего, необ-
ходимо ориентироваться на 
внутренних инвесторов, ко-
торые уже есть сегодня, – это 
те люди, которые здесь жи-
вут, жили и построили биз-
нес. Сотрудничество властеи�  
и населения должны быть 
взаимовыгодным для обеих 
сторон.

Беседовала 
Ольга ДАНИЛОВА

Ф И Н А Н С Ы

Музей Константиновки 
пополнился новыми экспонатами

Изменились условия 
адаптивного карантина

ЗА ГОД МИНИМАЛКУ В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОВЫСИТЬ ТРИ РАЗА
Президент Владимир 

Зеленский заявил о наме-
рении повысить мини-
мальную заработную 
плату до середины сле-
дующего года три раза. 
Такое сообщение озвучила 
пресс-служба Офиса Пре-
зидента Украины.

Президент отметил, 
что первое повы-
шение минималь-

нои�  зарплаты произои� дет 
уже с 1 сентября этого года 
после принятия Верховнои�  
Радои�  соответствующего 
закона. Ее размер увели-
чится на 5,5 тыс. грн.

По словам Зеленско-

го, на втором этапе этои�  
программы – повыше-
ние минималки с начала 
2021 года до шести тысяч 
гривень. И с 1 июля 2021 
года размер минимальнои�  
зарплаты увеличится до 
6,5 тысячи гривень. Как 
считает президент, после 
повышения минималки 

вырастут доходы бюд-
жетников: учителеи� , меди-
ков, соцработников. Ведь 
их должностные оклады 
рассчитываются исходя из 
минимальнои�  зарплаты.

В сообщении отмече-
но, что президент обра-
тился к председателю 
ВР Дмитрию Разумкову с 

просьбои�  провести внео-
чередное заседание пар-
ламента сразу после Дня 
независимости, 25 августа. 
Глава государства призвал 
народных депутатов под-
держать президентскии�  
законопроект.

Руководитель Федера-
ции профсоюзов Украины 

Григории�  Осовои�  сказал, 
что профсоюзы неод-
нократно обращались к 
правительству и работо-
дателям с предложением 
повысить размер мини-
мальнои�  зарплаты. По его 
мнению, ее следует увели-
чить до уровня не ниже 6,5 
тыс. грн.
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НАЙДЕНЫ ОРУДИЯ ТРУДА 
ВОЗРАСТОМ ОКОЛО 500 ТЫСЯЧ ЛЕТ

УРОВЕНЬ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ РАДИ ФОТО

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т ГК О Н С Т А Н Т И Н О В К А

— Всем хоpошо известно кpылатое словосочетание «Доpога 
к хpаму», — pазмышляет Ильиновскии�  сельскии�  голова Вла-
димиp Маpинич. — Его глубокии�  смысл означает, что любои�  
человек, будь то пpилежныи�  пpихожанин или гpажданин, 
не веpящии�  никому и ничему, должны, в конце концов, пpи-
и� ти к духовным и нpавственным ценностям. И стpоить свою 
жизнь в соответствии с ними. Одним из возможных условии�  
для этого является хpам, в котоpом можно очиститься душои�  
и получить необходимыи�  духовныи�  совет.

Поэтому и было пpинято pешение возвести такое сооpу-
жение в селе Ильиновка. Уже сеи� час здесь ведутся подго-
товительные pаботы по стpоительству Храма Почаевскои�  
Иконы Божьеи�  Матери Горловскои�  епархии Украинскои�  
Православнои�  Церкви. Об этом договоpились глава грома-
ды с Благочинным Иово-Почаевского округа Константиновки 
протоиереем Вадимом Ильчуком.

В ходе встpечи опpеделили размеры участка. Храм будет 
расположен на въезде в село со стоpоны гоpода Константи-
новка, рядом с будущим парком.

После того как будет возведен хpам, доpогу к нему наи� -
дут как жители Ильиновскои�  гpомады, так и близлежащих 
населенных пунктов.

В окрестностях Кон-
стантиновки найдены 
древнейшие орудия труда 
человека на востоке 
Украины. Чтобы устано-
вить возраст находки, 
проведут археологиче-
ские раскопки.

Местныи�  краевед 
Александр Филип-
пов обнаружил ар-

хеологические находки ран-
него периода каменного века 
в старом карьере бывшего 
кирпичного завода «Стро-
минкон». Он с 2015 года со-
бирал все орудия из кремня 
и халцедона со следами обра-
ботки его человеком.

«Я их не искал, находка 
этих вещеи�  произошла слу-
чаи� но. Там раньше несанкци-
онированно добывали песок. 
А неподалеку расположена 
археологическая достопри-
мечательность бронзового 
века, и мы опасались, что 
этот карьер повредит архе-
ологическии�  объект. И то, что 
увидел в карьере, я собрал и 
показал специалисту», – рас-
сказывает Филиппов.

«В карьере скрываются 
более глубокие отложения. 
Обычно мы не можем доко-
паться до них, а карьер дает 
такую возможность. Среди 
псевдоорудии� , показанных 
мне тогда Филипповым, 
была небольшая серия из-

делии� , антропогенное про-
исхождение которых не вы-
зывало никаких сомнении� . 
То есть, оказалось, что это 
реальные вещи, сделанные 
рукои�  человека, – обрабо-
танные камни», – говорит 
старшии�  научныи�  сотруд-
ник Донецкого областного 
краеведческого музея (музеи�  
после 2014 года переехал в 
Краматорск) Юрии�  Коваль.

Специалисты предвари-
тельно оценили находки 
Филиппова как древнеи� шие 
в восточнои�  части Украины 
свидетельства пребывания 
человека (в возрасте до по-
лумиллиона лет).

До этого древнеи� шеи�  сто-
янкои�  человека на Донбассе 
считалось урочище Корнеев 

Яр (в селе Свято-Покровское 
Бахмутского раи� она). Крем-
ниевые орудия геологи и 
археологи датировали воз-
растом около 120 тыс. лет.

«Среди наи� денных орудии�  
– конвергентное скребло на 
большом кремневом отщепе, 
два изделия типа «чопперов» 
и «чоппингов», остальные – 
отщепы различных катего-
рии� », – рассказывает Коваль.

Отщепы – это результат ис-
кусственного раскалывания 
камня. Первобытные люди 
для изготовления камен-
ных орудии�  использовали 
кремень. Орудия из кремня 
тысячелетиями сохраняются 
в земле почти в неизменном 
виде. Для ученых они явля-
ются основным источником 

информации о начальных 
этапах истории человече-
ства.

Для консультации пригла-
сили палеогеографа из Кие-
ва, доктора географических 
наук, профессора Киевского 
национального универси-
тета им. Шевченко Наталью 
Герасименко.

«Она обследовала эти гео-
логические разрезы и опре-
делила возраст отложении� , в 
которых был наи� ден этот об-
работанныи�  кремень, – око-
ло 500 тысяч лет. Сеи� час это 
древнеи� шии�  пункт раннего 
палеолита на востоке Укра-
ины. Это предварительные 
исследования, там еще очень 
много работы», – отметил 
Коваль.

Исследования отложении�  
здесь проводились 30 лет 
назад, но тогда ничего не на-
шли: слои залегали слишком 
глубоко. А в начале 2000-х 
на территории карьера воз-
обновили добычу песка, и 
с тех пор отдел археологии 
Донецкого областного музея 
начал получать уведомления 
о палеонтологических и архе-
ологических находках в этом 
карьере.

Чтобы точно определить 
геологическии�  возраст ар-
хеологических находок, сле-
дующим летом планируют 
провести раскопки.

На заседании Го-
сударственнои�  
комиссии по во-

просам техногенно-эко-
логическои�  безопасности 
и ЧС установлены новые 
уровни эпидемическои�  
опасности распростра-
нения коронавируса для 
регионов Украины. Деи� -
ствовать начали с 17 авгу-
ста и будут актуальны по 

30 августа, сообщается на 
саи� те исполкома Констан-
тиновского горсовета.

Для Донецкой обла-
сти и Константиновки, в 
частности, применяются 
противоэпидемические 
мероприятия, предусмо-
тренные для «зеленого» 
уровня эпидемической 
опасности. Ограничитель-
ные мероприятия, приме-

няемые при различных 
уровнях, предусмотрены 
в постановлении Кабмина 
№641 от 22.07.2020 г.

Напомним, для «зеленой» 
зоны предусмотрено обя-
зательное ношение масок 
или респираторов в обще-
ственных местах. Заходить 
без них в автобусы, трамваи, 
магазины, госучреждения 
категорически запрещается. 

Водители общественного 
транспорта обязаны пере-
возить пассажиров только 
по числу посадочных мест.

При проведении массо-
вых мероприятий на одного 
человека должно быть не 
менее пяти квадратных 
метров. Заполнение залов 
кинотеатров, театров и т.п. 
допускается не более чем 
на 50%.

Наши читатели 
прислали видео, 
на котором две де-

вочки забрались на крышу 
недостроеннои�  многоэтажки 
в Константиновке. Видеоза-
пись была сделана 14 авгу-
ста, недалеко от общеоб-
разовательнои�  школы №1, 
микрораи� он «Солнечныи� ».

Две юные жительницы 
города бродят по крыше 
и пытаются сделать фото. 
К слову, сеи� час среди моло-
дежи довольно популярна 
тема селфи в «заброшке» 
или на крышах многоэтажек. 
И эта тенденция наблюда-
ется не только в Константи-

новке.
Ради таких фото подростки 

пренебрегают элементарны-
ми правилами безопасности, 
а ведь это чревато весьма пе-
чальными последствиями. 
Напомним, что несколько 
лет назад в городе уже про-
изошел несчастныи�  случаи� , 
когда ребенок упал с крыши 
недостроя и получил инва-
лидность.

Но, судя из видео, совре-
менную молодежь в погоне 
за экстремальными раз-
влечениями ничто не оста-
навливает. Интересно, а все 
родители в курсе увлечении�  
своих детеи� ?

В центpе гpомады возведут хpам

Почтовики проводят 
благотворительную акцию

И Н И Ц И А Т И В А

В отделениях «Укр-
почты» решили 
внести свою леп-

ту в борьбу с коронавиру-
сом. Почтовики завезли 
для продажи средства 
индивидуальнои�  защиты 
– маски и одноразовые 
халаты.

По словам рукодите-
ля Константиновского 
отделения «Укрпочты» 
Валентины Кондрашо-
вои� , все товары хороше-
го качества. Их продают 
посетителям недорого, 
а также могут упаковать и доставить бесплатно. Но только 
в медицинские учреждения, которые нуждаются в сред-
ствах индивидуальнои�  защиты. В каждом отделении связи 
(и городских, и сельских) есть список таких медицинских 
учреждении� .

Такая акция проводится не только в Константиновке, но 
и во всех почтовых отделениях Украины.



4 № 34  19 августа 2020
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAНОВОСТИ

ВОДЫ НЕ БУДЕТ
КАК МИНИМУМ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА КАЧЕСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Д У Х О В Н О С Т Ь С И Т У А Ц И Я

Это следует из офи-
циальных документов, 
которые мы нашли на 
сайте Верховной Рады 
Украины. Сдвиги возмож-
ны в 2021 – 2025 годах, 
однако при выполнении 
определенных условий. По-
может ли народный депу-
тат Гнатенко наладить 
водоснабжение в регионе, 
как обещал два месяца 
назад? Да, поможет. Но 
не более, чем и остальные 
422 парламентария…

Заявления депутата
Два месяца назад народныи�  

депутат Украины по 49 мажо-
ритарному избирательному 
округу Валерии�  Гнатенко 
анонсировал приложенные 
им усилия к решению про-
блем водоснабжения на его 
округе. На сессиях горсоветов 
Константиновки и Дружков-
ки он сообщил, что изучил 
проблему и подал коллек-
тивные депутатские запросы 
(совместно с еще 34 депута-
тами) в соответствующие ми-
нистерства. Середина августа, 
вода по-прежнему пропадает. 
Скоро проблема «рассосется» 
с окончанием огородно-по-
ливочного сезона. До следу-
ющего лета.

Почему депутат не то-
ропится оглашать ответы, 
которые предоставили ему 
в правительстве? Ведь всем 
не просто любопытно. Это 
реально важныи�  вопрос для 
местных жителеи� . И если 
деи� ствительно Валерии�  Сер-
геевич решит эту задачу, то 
можно признать, что не зря 
стал парламентарием.

Похоже, к сожалению, не 
решит. Точнее, он не имеет 
прямого отношения ко всему, 
что делается или не делается 
относительно водоснабжения 
жителеи�  Донецкои�  области. 
Это следует из тех самых от-
ветов на его запросы, кото-
рые опубликованы на саи� те 
Верховнои�  Рады и есть в сво-
бодном доступе.

А для тех, у кого нет време-
ни или выдержки пробирать-
ся сквозь дебри бюрократиче-
ски изложенных документов, 
мы приведем их суть.

О чем был 
депутатский запрос
В своем депутатском запро-

се Валерии�  Гнатенко изложил 
суть проблемы, как он его по-
нял или как ему подготовили 
помощники. Если коротко и 
проигнорировав деловои�  
стиль, то имеем:

1. Коммунальное предпри-
ятие «Компания «Вода Дон-
басса» имеет стратегическое 
значение как единственныи�  
поставщик воды в Донецкои�  
области: обеспечивает услу-
гами водоснабжения и водо-
отведения 289 населенных 
пунктов (около 3 900 000 на-
селения).

2. Константиновка, Друж-

ковка, Краматорск, Славянск 
– обслуживаются Вторым 
Донецким водоводом, левои�  
ниткои� . В комплекс сооруже-
нии�  входят 1, 2, 3, 4 подъемы.

3. Особо аварии� ная сегодня 
часть – перегон от второго 
к третьему подъему (26 км 
трубы 1 000 – 1 400 мм).

Далее в запросе перечисле-
ны проекты, по словам депу-
тата, составленные КП «Вода 
Донбасса» для нормализации 
работы левои�  нитки водово-
да. И сообщается, что КП обра-
тилось с ходатаи� ством о фи-
нансировании в Департамент 
ЖКХ ДонОГА. Резюмировав, 
что для проектов необходимо 
846 млн грн.

Далее цитата почти до-
словно: «Прошу вас дать со-
ответствующее поручение 
относительно проведения 
всестороннеи�  проверки изло-
женных обстоятельств и без-
отлагательно принять необ-
ходимые меры реагирования 
относительно критическои�  
ситуации, которая возникла 
в связи с дефицитом питьево-
го водоснабжения… и содеи� -
ствовать выделению средств 
на мероприятия касательно 
восстановления объектов 
Второго Донецкого Водовода 
«КП Вода Донбасса» из всех 
возможных источников, в том 
числе Государственного фон-
да регионального развития и 
государственного бюджета».

Кстати, забегая наперед, 
отметим, что, по словам Пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского, модернизация 
«Воды Донбасса» и вообще 
всеи�  системы рассчитана ми-
нимум на три года со стоимо-
стью более 5 млрд грн по всем 
проектам. Об этом он заявил 
при визите в Донецкую об-
ласть.

Что ответили 
министерства

Если отстраниться от бю-
рократического стиля всех 
документов (и запроса, и 
ответов), то это напоминает 
переписку «Капитанов Оче-
видность».

На запрос, отправленныи�  
непосредственно в Кабмин, 
ответ поступил, подписанныи�  

представителем Министер-
ства по вопросам временно 
оккупированных территории�  
Украины. Из него следует, что 
депутат сообщает министер-
ству давно известные вещи. 
Давно известные для тех, кто 
реально вникал в проблема-
тику и работал над решением 
задачи.

В документе указано, что 
поставщиком воды является 
КП «Вода Донбасса». Состоя-
ние водопроводно-канализа-
ционного хозяи� ства находит-
ся в неудовлетворительном 
состоянии. А также предпри-
ятие имеет долги, которые 
периодически погашает как 
раз госбюджет. Например, в 
2017 году за долги по элек-
троэнергии госбюджет отдал 
1,8 млрд грн.

Тем не менее каждыи�  ме-
сяц долг предприятия за 
энергоносители возрастает 
на 90 млн грн. Т.е. намекну-
ли, что там неграмотно ведут 
хозяи� ственную деятельность, 
допускают задолженность от 
клиентов.

Но главное – существует 
специальная целевая про-
грамма «питьевая вода Укра-
ины» на 2011 – 2020 годы. А 
чтобы продлить срок работы 
этои�  программы до 2025 года, 
Министерство регионально-
го развития уже разработало 
соответствующии�  Законопро-
ект, которым предусмотрена 
возможность финансирова-
ния приоритетных проектов 
для обеспечения населения 
питьевои�  водои� .

В том числе учтены для фи-
нансирования в 2021 – 2015 
году проекты по реконструк-
ции Второго Донецкого водо-
вода, которые ранее переда-
ны обладминистрациеи� .

Однако финансирование 
будет возможно при приня-
тии изменении�  в соответству-
ющии�  Закон Украины «Про 
общецелевую государствен-
ную программу «Питьевая 
вода Украины». За него долж-
ны будут проголосовать депу-
таты. И, конечно же, если бу-
дут предусмотрены средства 
в госбюджете на выполнение 
мероприятии�  Программы.

Министерство развития 

громад и территории�  Украи-
ны также поведало о целевои�  
Программе. Уточнило, что в 
бюджете на 2020 год финан-
сирование Программы не 
предусмотрено. И далее в 
ответе практически слово в 
слово – ответ Кабмина о про-
екте Закона, направленного 
на продление Программы.

Министерство финансов 
Украины внесло немного раз-
нообразия в этот «копи-паст». 
Отметили, что финансирова-
ние работ по восстановлению 
Второго Донецкого водово-
да должно рассматриваться 
в установленном порядке, в 
первую очередь, местными 
органами власти. В бюдже-
те-2020 на данные работы 
деньги не были предусмо-
трены.

И подчеркнули, что подоб-
ные вопросы должны решать 
между собои�  обладминистра-
ция и Министерство регио-
нального развития в установ-
ленном Законом порядке.

Выводы
Итог для жителеи�  области 

не утешительныи� . Одно-
значно в этом году ничего 
не изменится. Поможет ли 
народныи�  депутат Гнатенко 
в решении задачи? Да. Так 
же, как и остальные 422 пар-
ламентария, которые будут 
голосовать, во-первых, за 
(или против) проект Закона о 
продлении целевои�  Програм-
мы, во-вторых, – за бюджет 
следующего финансового 
года, в которыи�  чиновники 
должны внести (а профиль-
ныи�  депутатскии�  комитет 
одобрить) затраты на выпол-
нение мероприятии�  Програм-
мы. Кстати, любопытно: если 
все вышеуказанные проце-
дуры состоятся и в области 
начнется ремонт водовода, 
Валерии�  Гнатенко объявит 
это личнои�  заслугои� ?

И, даже если представить, 
что с 2021 по 2025 годы все 
запланированное будет вы-
полнено и общии�  водовод за-
работает без сбоев, в каждом 
городе остаются изношенные 
в труху внутренние сети. Но 
это, как говорится, уже совсем 
другая история.

Схиархимандрит Лаврентий Черниговский был 
причислен к лику святых 9(ст.ст.)/22(н.ст.) авгу-
ста 1993 года. Он стал одним из первых святых, 
канонизированных Украинской Православной 
Церковью.

Прп. Лаврентии�  (в миру Лука Евсеевич Прос-
кура) родился в 1868 году в селе Карыльское 
Кролевецкого уезда Черниговскои�  губернии. 

Отец и мать были глубоко религиозные люди и детеи�  
воспитывали в вере в Бога. С детских лет Лука регу-
лярно ходил в церковь, имел прекрасныи�  слух, пел в 
церковном хоре. В 14 лет он стал регентом. С детства 
мальчика привлекала монашеская жизнь. В двадцать 
лет он пошел в мужскои�  Рыхловскии�  монастырь. Слух 
о талантливом регенте дошла и до церковного руковод-
ства. Митрополит Антонии�  отправил в Рыхлы приказ о 
переводе послушника Луки в Черниговскии�  Троицкии�  
монастырь. Владыка видел в парне в будущем большого 
молитвенника.  При посредстве мудрых наставников 
монастыря он сумел преодолеть в себе многие духовные 
недостатки, научился бороться с помыслами, украсился 
добродетелью. Вскоре его постригли в мантию с именем 
Лаврентии� . Через некоторое время он удостоился сана 
иеродиакона, а затем был рукоположен и в иеромонаха.

В 1923 году старец был тайно пострижен в схиму, в 
1928 – возведен в сан архимандрита. До самого закрытия 
монастыря о. Лаврентий неизменно был регентом хора, 
уставщиком и ведал монастырским книгохранилищем.

В 1930 году святой Лаврентий вынужден был перейти 
на подпольное положение. Храм был закрыт. Многие 
верующие боялись открыто исповедовать имя Христово. 
Какой-то период он скрывался на тайной квартире. По 
ночам его посещали духовные чада, хранившие твёр-
дость духа и верность Христу.

Во время Великой Отечественной войны, в период 
оккупации Чернигова, было разрешено открыть Тро-
ицкую обитель. По зову старца собрались послушницы, 
верующие люди и приступили к восстановлению обители. 
Люди трудились самоотверженно и уже в день Архистра-
тига Михаила 21 ноября 1941 года состоялось первое 
богослужение в церкви Феодосия, расположенной под 
Троицким собором. На хоры поднялся дивный старец, 
и величественный храм огласился стройным пением.

Господь еще при жизни запечатлел его благодатными 
дарами исцелений телесных и душевных недугов, пред-
видения, смирения и любви. Он даже предсказал день 
своей смерти. Умер старец 6 января 1950 года (по ст. ст.).

Чудотворные мощи угодника Божия Лаврентия пре-
бывают ныне в Троицком соборе города Чернигова. 
Образ Лаврентия Черниговского с   частичкой мощей 
находится в Алтаре нашего храма, а в праздник этого 
святого выносится на поклонение, приходящим людям 
в этот день.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, настоятель храма прп. 
Иова Почаевского г. Константиновка

Преподобный Лаврентий Черниговский
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» 

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О НК У Р А Х О В О

ГОPОД ПPИНЯЛ «КУБОК ДОНБАССА» 
ПО КИКБОКСИНГУ WAKO

С 15 по 16 августа в го-
роде Курахово пpо-
шел областнои�  тур-

нир по кикбоксингу WAKO 
«Кубок Донбасса» среди юно-
шеи� , юниоров и взрослых. 

Об этом сообщает управле-
ние физическои�  культуры и 
спорта Донецкои�  ОГА.

В соревнованиях приняли 
участие 200 спортсменов из 
7 областеи�  Украины: Днепро-

петровскои� , Закарпатскои� , 
Киевскои� , Кировоградскои� , 
Луганскои� , Харьковскои� , 
Донецкои�  (города Курахо-
во, Краматорска, Родинского, 
Новогродовки, Белозерско-

го, Волновахи, Мирнограда, 
Константиновки, Покровска, 
Торецка, Мариуполя, Авде-
евки, Бахмута, Славянска, 
Доброполья, Лимана).

По итогам состязании�  луч-
шеи�  стала команда города 
Курахово, второе место заня-
ла Кировоградская область, 
третье – команда города Ро-
динское.

Лучшие спортсмены были 
награждены медалями и гра-
мотами.

Стоит отметить, что сорев-
нования проведены с целью 
популяризации кикбоксинга 
в Донецкои�  области, повы-
шение уровня спортивного 
мастерства и патриотическо-
го воспитания, а также борь-
бы с детскои�  преступностью, 
алкоголизмом, наркомани-
еи�  и другими негативными 
привычками.

Фахівці відділу профорієнтації� Покровського міського 
центру заи� нятості Донецької� області відвідали Мо-
лодіжнии�  центр «JuniorTrackers». Літні канікули в 

самому розпалі: школярі відпочивають та набираються сил.
Захід прои� шов у захоплюючіи�  змагальніи�  атмосфері. Діти 

були розділені  на дві команди. Ї�м пропонували різні завдання 
профорієнтаціи� ного спрямування: відеозавдання, фото-
завдання, бреи� н-запитання, які дозволяють тренувати увагу, 
пам’ять, розширюють професіи� нии�  світогляд. Учні міркували 
про свої� маи� бутні професії�, дискутували та розповідали про 
професії� свої�х батьків, розгортали яскравии�  «килим мріи�  
та бажань».

Турнір привернув увагу до проблеми професіи� ної� само-
реалізації� молоді, розширив уявлення про світ робітничих 
професіи� . Учні отримали багато цікавої� та корисної� інфор-
мації� про професії�, сучаснии�  ринок праці. Ї�м є про що мріяти 
та на що орієнтуватись. А центр заи� нятості завжди надасть 
допомогу.

По завершенню заходу всі учасники отримали нагороди – 
солодкі подарунки від центру заи� нятості, а фахівці центру 
заи� нятості – подяку за чудовии�  профорієнтаціи� нии�  захід. 
Спільна робота служби заи� нятості та молодіжного центру 
є дуже корисною, адже профорієнтаціи� ні заходи – це перші 
кроки на шляху до професіи� ного маи� буття.

В серпні 2020 року управління соціального захисту 
населення Покровської� раи� держадміністрації� отри-
мало від Донецької� обласної� організації� товариства 

Червоного хреста Украї�ни 50 гігієнічних наборів по проєкту 
«Реагування на COVID-19: допомога вразливим группам 
населення».

Роздають набори: особам похилого віку 65+, особам з 
обмеженими можливостями, особам з хронічними захворю-
ваннями, дітям з інвалідністю. До набору входять: екосумка, 
пральнии�  порошок, засіб для відбілювання («Білизна»), 
шампунь, дез. засіб, туалетнии�  папір, мило, медична маска.

Жителеи�  будущеи�  Кураховскои�  громады при-
глашают принять участие в оздоровитель-
ном забеге, которыи�  состоится в День Неза-

висимости, 24 августа, в городе Курахово, на площади 
Мира в 17 часов.

Регистрация на забег начнется с 16 часов возле зда-
ния городского совета.

«Приходить нужно уже подготовленным к забегу. 
После жеребьевки вам выдадут брендовую наклеи� ку 
с номером участника. Старт в 17 часов на площади. 
Трасса протяженностью 5 км будет проходить по улице 
Мечникова через парк и стадион. Дороги будут пере-
крыты, а за безопасностью будут наблюдать медики 
и полиция», – сообщают организаторы забега.

Победители и участники оздоровительного забега 
получат призы.

В городе Курахово в 
финальную стадию 
перешли работы в 

будущем центре предо-
ставления административ-
ных услуг. Уже доставлены 
компьютеры и необходи-
мое оборудование для 
удобного предоставления 
услуг жителям громады. 
Уже осенью ЦПАУ сможет 
принять первого посетите-
ля. Об этом сообщил Кура-
ховскии�  городскои�  голова 
Роман Падун.

«Близятся к завершению 

работы в будущем Центре 
предоставления админи-
стративных услуг. Закан-
чиваем красить стены. 
Ждем поставку мебели. 
Уже получили компью-
теры и необходимое обо-
рудование для удобного 
предоставления услуг 
жителям громады. Работ-
ники ЦПАУ учатся онлаи� н. 
Уверен, что осенью уже 
сможем принять первого 
посетителя», – сообщил 
Кураховскии�  городскои�  
голова.

В связи с реорганизациеи�  предприятия ЧАО «Укртеле-
ком» а августе в Курахово изменились номера стаци-
онарных телефонов горсовета и других городских 

организации� . Об этом сообщает Кураховскии�  городскои�  совет.
«Уважаемые жители и гости города! В связи с реоргани-

зациеи�  предприятия ЧАО «Укртелеком» с 01.08. 2020 года 
изменились номера стационарных телефонов», – говорится 
в сообщении Кураховского горсовета.

Актуальные номера телефонов:
• Приемная Кураховскои�  городского совета – 3-11-73.
• Секретарь Кураховскои�  городского совета – 3-13-14.
• Отдел соцзащиты Курахово – 3-11-75.
• Регистрация места проживания – 3-11-75.
• Совет ветеранов – 3-13-13.
• Земельныи�  отдел – 3-15-98.
• Центр культуры и досуга – 3-12-02.

К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О Н

Спільні кроки до майбутньої професії

Допомога вразливим группам населення

Забег ко Дню независимости

ЦПАУ откроют уже осенью Изменились номера телефонов

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫПУСКНИК – С МЕДАЛЬЮ

Сегодня сдают или уже сдали доку-
менты в вузы выпускники школ Кон-
стантиновского раи� она. У них есть 

все шансы стать студентами, так как среди 
сельских школьников много таланливых 
парнеи�  и девушек.

Из 76 выпускников шесть окончили шко-
лы с серебряными медалями, а девять – с 
золотыми. Каждый из них, кроме медали 
получил в подарок от райгосадминистрации 

и районного совета тысячу гривень.
Но не только выпускники отличились в этом 

учебном оду. Одноразовую стипендию полу-
чили 36 школьников за победы в районных, 
областных, всеукраинских и международных 
олимпиадах.

Суммы у ребят разные (в зависимости от 
престижности интеллектуального соревно-
вания), на эти цели из районного бюджета 
также выделили 25 000 гривень.
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Х О К К Е Й

НОВОСТИ

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  К Л У Б А

СЕЗОННОЕ БЛЮДО: КАРПАЧЧО ИЗ ТОМАТОВ

Карпаччо из томатов является вариациеи�  тра-
диционного итальянского блюда. Сергеи�  Виду-
лин – шеф-повар Школы поварского искусства 

Фонда Бориса Колесникова – демонстрирует приго-
товление этои�  простои�  сезоннои�  закуски.

Ингредиенты:
томат – 1 шт. (большои� ),
лук красныи�  – 20 г,
микс зелени,
ядро подсолнуха – 10 г,
сыр фета – 30 г,
маслины – 25 г,
оливковое масло – 25 г,
соль, перец черныи�  молотыи�  – по вкусу.

Томат нарезать крупными кружочками толщинои�  до 1 
см и распределить на тарелке. Сыр нарезать кубиками, а 
красныи�  лук – кружочками. Томаты посолить, поперчить 
и сбрызнуть оливковым маслом. Зелень хорошо промыть, 
порвать в миску, заправить маслом, солью и перцем. На 
томаты выложить лук, сыр, семечки, маслины, а поверх 
всего – микс зелени.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ДОНБАССА-2020: 
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

ХК «ДОНБАСС» ВЫРАЖАЕТ НЕДОВОЛЬСТВО РАБОТОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ УКРАИНЫ 
ФХУ НАРУШАЕТ СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Девятый розыгрыш 
традиционного турнира 
ХК «Донбасс» пройдет с 25 
по 27 августа.

Большои�  хоккеи�  воз-
вращается в Украину! 
С 25 по 27 августа в 

Дружковке, на льду арены 
«Альтаир», состоится девя-
тыи�  розыгрыш престижного 
предсезонного турнира – От-
крытого кубка Донбасса.

Четыре лучших клуба на-
шеи�  страны сои� дутся в борь-
бе за главныи�  трофеи�  сорев-
нования. На льду «Альтаира» 
сразятся:

«Белыи�  Барс» Белая Цер-
ковь

«Днепр» Херсон
«Донбасс» Донецк
«Кременчук» Кременчуг

Открытый кубок 
Донбасса-2020

Расписание матчей
25 августа, вторник
15:00. «Белыи�  Барс» - «Кре-

менчук»
18:45. Открытие турнира
19:00. «Донбасс» - «Днепр»

26 августа, среда

15:00. «Кременчук» - «Дне-
пр»

19:00. «Белыи�  Барс» - «Дон-
басс»

27 августа, четверг
15:00. «Днепр» - «Белыи�  

Барс»
19:00. «Донбасс» - «Кре-

менчук»
21:15. Закрытие турнира

Решение о возможности 
посещения матчеи�  болель-
щиками будет принято в 
соответствии с рекоменда-
циями МОЗ Украины.

Трансляции всех матчеи�  

будут доступны на саи� те 
xsport.ua. Трансляция заклю-
чительного матча соревнова-
ния также прои� дет в эфире 
телеканала XSPORT.

Большой хоккей в Друж-
ковке – начнем хоккейный 
сезон ярко!

Решением исполнительного комите-
та Федерации хоккея Украины было 
остановлено проведение матчеи�  чем-

пионатов Украины сезона 2019-2020 годов 
среди юниоров и юношеи�  (2000 – 2006 годов 
рождения), а также других региональных 
соревновании�  среди юношеи�  (2007 – 2013 
годов рождения).

Было принято решение об определении 
результатов чемпионатов Украины по ито-
гам первого этапа соревнования, без учета 
результатов матчеи�  плеи� -офф.

Хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» неоднократно 
обращался в ФХУ с просьбои�  разъяснить си-
туацию с принятием поспешного решения 
остановки чемпионата. При этом ФХУ на-
рушило спортивныи�  принцип определения 
результатов соревнования, «выдав» медали 
в кабинетах, а не определив сильнеи� шие 
команды на ледовых площадках.

Старшая команда клубнои�  школы «Донбасс 
2004» одержала две победы в полуфинале 
чемпионата Украины U-16, оформив себе вы-
ход в финал соревнования. Во второи�  полуфи-
нальнои�  паре («Галицкие Львы» -«Льдинка») 
до остановки чемпионата состоялся всего 
один поединок, то есть второи�  финалист 
соревнования не был определен. Однако ФХУ 
безосновательно определило чемпионом 
команду «Галицкие Львы».

В розыгрыше чемпионата Украины U-14 
до остановки не были проведены все матчи 
регулярнои�  части. Но даже при этом Федера-
ция смогла «назначить» чемпиона.

Фундаментальнои�  основои�  проведения 
любого соревнования является спортивныи�  
принцип. Определение победителя возмож-
но только после завершения всеи�  програм-
мы соревновании� . Поэтому мы считаем, что 

определение победителя без сыгранных 
матчеи�  плеи� -офф является несправедливым.

Дополнительно отметим, что на протя-
жении сезона наблюдались значительные 
нарушения процедур официального докумен-
тооборота между комитетом детско-юноше-
ского хоккея ФХУ и командами – участницами 
соревновании� . Утвержденные регламенты 
соревновании� , а также расписание чемпи-
онатов не были своевременно предостав-
лены клубам. Информация об изменениях 
в расписании матчеи�  сообщалась краи� не 
неоперативно.

ХК «Донбасс» в очереднои�  раз подчерки-
вает, что принятие решения об остановке 
розыгрыша чемпионатов и определение 

победителеи�  без учета стадии плеи� -офф 
является прямым нарушением спортивного 
принципа, которыи�  должен лежать в основе 
работы ФХУ.

Указанное решение было принято без об-
суждении�  с представителями команд-участниц 
соревнования, без учета положении�  ст.42 Ре-
гламента чемпионатов Украины относитель-
но определения победителеи�  исключительно 
по результатам финальнои�  серии плеи� -офф, 
и, как следствие, произошло нарушение спор-
тивного принципа.

Кроме того, ст.15 Регламента чемпионатов 
Украины среди юниоров и юношеи� , на кото-
рую ссылается исполнительныи�  комитет ФХУ, 
принимая свое решение, определяет порядок 

самостоятельного решения организатором 
вопросов по подготовке, организации и про-
ведения отдельных матчеи�  в случае, если 
такои�  порядок не определен Регламентом, 
но это никак не предоставляет организато-
ру и (или) исполнительному комитету ФХУ 
право на определение итогов соревнования 
вопреки ст. 42 Регламента.

Принимая во внимание все вышеизло-
женное, хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» еще раз 
обращается к Федерации хоккея Украины, а 
также спортивнои�  общественности нашеи�  
страны с требованием соблюдения спортив-
ных принципов определения победителеи�  
соревновании� . 

Просим провести повторное заседание 
исполнительного комитета Федерации хок-
кея Украины по этому вопросу, а также, в 
соответствии со ст.15 Регламента, принять 
решение о продолжении матчеи�  второго 
этапа чемпионатов Украины среди юношеи�  
и юниоров с определением итогов сорев-
новании�  по результатам финальнои�  серии 
плеи� -офф.

В противном случае, хоккеи� ныи�  клуб «Дон-
басс» и ДЮСШ «ХК «Донбасс» будут вынужде-
ны обратиться в суд с исковым заявлением 
о признании недеи� ствительным решения 
исполкома ФХУ, принятого в нарушение норм 
регламента соревновании� .

Считаем, что участие в «кулуарных сорев-
нованиях», организованных Федерациеи�  
хоккея Украины, является сомнительным и 
не способствует развитию спортивного по-
тенциала молодого поколения спортсменов. 

Поэтому оставляем за собои�  право не при-
нимать участие в таких соревнованиях и до-
биваться отставки чиновников, принявших 
такое решение.
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Вдовец, 70 лет, ищет женщину, близкую по возрасту, для серьезных 
отношений. Дети живут отдельно, я проживаю в квартире многоэтажки. 

Спиртным не злоупотребляю, не курю.
Тел. 066-09-129-09

ИЩУ ТЕБЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ+РЕКЛАМА

Здоровья крепкого желаю,
Прошедших лет не замечая,
Душой желаю не стареть,
Желаю только молодеть,
Желаю радости всегда,
Здоровья крепкого на век,
А это значит – не болеть,
Сто лет прожить и не стареть.

Супруга Ольга

Год юбилейный примчался быстро,
Не огорчайся, это не беда,
Желаем счастья, здоровья
И будь веселым, бодрым ты всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем ясных, светлых дней,
Желаем встретить столетний юбилей.

Сестра Алла, племянница Елена, Александр, Дмитрий

Тебе без лести в день рожденья
Мы от души хотим сказать, наш брат и дядя,
Для всех ты драгоценный клад,
Любви, заботы и терпенья.
Ты сердце доброе, родное,
Пускай тебя, любимый брат,
За все добро твое святое
Судьба вознаградит стократ!
Еще пожелать хотим тебе? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Сестра Люба, Тамара, племянник Геннадий с семьей

              21 августа 
Дорогого, любимого супруга ВИСЛОГУЗОВА 
Виктора  Федоровича поздравляю с юбилеем!

              21 августа 
Поздравляем с юбилеем 
ВИСЛОГУЗОВА Виктора  Федоровича!

              20 августа 
Дорогого, любимого брата, дядю ФИЛАТОВА 
Виктора  Ивановича от всей души поздравляем с юбилеем!

Дедушка лучший и папа  прекрасный,
Сегодня настал день рождения твой,
Погоды в семье пожелаем мы ясной,
Чтоб были достаток, любовь и покой!
Чтоб крепким здоровьем всегда 
отличался,
И по врачам не ходил никогда,

В успехах своих, словно в море, 
купался
И планов своих достигал без труда. 

Любимый внучок Руслан, дочка Катя, 
Виктория и зять Игорь

Нет теплей твоих рук,
Нет светлей твоих глаз!
Пусть не будет разлук
И печалей у нас.
Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда,
Чтобы горе и старость

Не пришли никогда.
Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны.
И пусть в сердце живет
Состоянье весны!

Жена Людмила

              20 августа 
Любимого папу, замечательного дедушку  ФИЛАТОВА 
Виктора Ивановича от всей души поздравляем с юбилеем!

              20 августа 
Дорогого, любимого мужа  ФИЛАТОВА 
Виктора Ивановича поздравляю с юбилеем!

В юбилей прекрасный мы  желаем 
счастья,
Пусть тебя согреют теплые 
объятья,
И печаль растает, 
мысли встрепенутся,
А здоровье с силами в организм 
вольются.

Шестьдесят — период 
жизнью наслаждаться.
Пусть твои желанья 
все осуществятся,
Прогоняют скуку внуки озорные
И приносят радость мелочи простые.

Кайдашева семья

              19 августа 
Дорогого и любимого КАЙДАШ Владимира 
Геннадьевича от всей души поздравляем с юбилеем!

И пусть в сердце живет

Владимира Владимира Владимира 
Геннадьевича от всей души поздравляем с юбилеем!Геннадьевича от всей души поздравляем с юбилеем!Геннадьевича от всей души поздравляем с юбилеем!

жизнью наслаждаться.

Прогоняют скуку внуки озорные
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення Розпорядження голови 

Костянтинівської районної державної 
адміністрації 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Костянтинівська райдержадміністрація повідомляє, що на 
офіційному сайті http://www.krda.dn.gov.ua оприлюднена за-
ява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
при розроблені детального плану території об’єктів виробни-
чої потужності Донського родовища для розміщення кар’єру, 
лінійних об’єктів інженерно- транспортної інфраструктури, 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами 
розташованого на території Білокузьминівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області (за межами на-
селених пунктів).ос

Пропозиції та зауваження подаються протягом 15 (п’ятнадця-
ти) днів з дня оприлюднення (до 02.09.2020) до Костянтинівської 
райдержадміністрації, за адресою: 85102, Донецька область, м. 
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156. Відділ житлово – комуналь-
ного господарства, містобудування, архітектури, енергетики та 
захисту довкілля 

E-mail:kon.a@dn.gov.ua Тел.: (06272) 2-33-05

Костянтинівська райдержадміністрація повідом-
ляє, що на офіційному сайті http://www.krda.dn.gov.ua  
оприлюднено Розпорядження голови Костянтинівської 
районної державної адміністрації про надання дозволу 
на розробку детального плану території об’єктів вироб-
ничої потужності Донського родовища для розміщен-
ня кар’єру, лінійних об’єктів інженерно- транспортної 
інфраструктури, експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані 
з користуванням надрами розташованого на території 
Білокузьминівської сільської ради Костянтинівського 
району Донецької області (за межами населених пунктів).

про завершення процедури громадських обгово-
рень, оприлюднення результатів розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості, та затвердження  
проєкту «Детальний план території для розміщен-
ня будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих під-
приємств, установ і організацій (для розміщен-
ня об’єктів альтернативної енергетики) із земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, що перебувають 
у запасі на території Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області (за 
межами населених пунктів)».

Відповідну інформацію опубліковано на сайті 
Костянтинівської РДА http://www.krda.dn.gov.ua. 

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля 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
Рекультивація кар’єру «Західнии� -2» ділянки «Західна 

2-3» Андрії�вського родовища вогнетривких глин ПрАТ 
«ВЕСКО» за рахунок розкривних порід кар’єру №6 ділянки 
«Західнии�  фланг» ПрАТ «Дружківське рудоуправління».

З північного заходу до ділянки «Західнии� -2» Андрії�всь-
кого родовища вогнетривких глин ПрАТ «ВЕСКО» прими-
кає ділянка «Західнии�  фланг» Андрії�вського родовища 
ПрАТ «Дружківське рудоуправління», яка розробляється 
кар’єром № 6. Відпрацьовані під час розкриття запасів 
кар’єру № 6 розкривні породи розміщаються в залиш-
ковіи�  траншеї� кар’єру ділянки «Західна-2» Андрії�вського 
родовища и�  використовуються для рекультивації� земель, 
порушених гірничими роботами.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної� діяльності

Планована діяльність буде здіи� снюватися на землях 
Андрії�вської� сільської� територіальної� громади у Слов’ян-
ському раи� оні Донецької� області. 

Площа порушених земель складає 119,04 га, з них:
– Біологічніи�  рекультивації� підлягає вся площа – 119,04 

га;
– Гірничотехнічніи�  рекультивації� підлягають – 78,67 га;
– Гірничотехнічніи�  рекультивації� не підлягають (вже 

виконана)  – 40,37 га.
Планувальні роботи виконуються бульдозером Т-15, 

Т-25, Dressta TD-25M або аналогічним. Селективне відпра-
цювання родючого шару ґрунту здіи� снюється екскавато-
ром Volvo ЕС360BLc з навантаженням в автосамоскиди 
и�  транспортуванням на ділянки, що рекультивуються. 
Потенціи� но родючі ґрунти (суглинки) відпрацьовуються 
екскаватором Volvo ЕС360BLc з навантаженням в авто-
самоскиди и�  укладаються у відвал кар’єру «Західнии� -2» 
ділянки «Західна 2-3».

Біологічна рекультивація виконується на ділянках землі 
навколо кар’єру і на плато відвалу, за рахунок посіву суміші 
злаково-бобових трав. 

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

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»

 (повне наи� менування юридичної� особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 00282049

фізичної� особи - підприємця, ідентифікаціи� нии�  код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої� 

релігіи� ні переконання відмовляються від прии� няття реєстраціи� ного 
номера облікової� картки платника податків та офіціи� но повідоми-
ли про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у 

паспорті),
84205, Донецька обл., м. Дружківка, 

вул. Індустріальна, 2, 
тел.: (06267) 34542/(06264) 20416

 місцезнаходження юридичної� особи або місце провадження діяль-
ності фізичної� особи - підприємця 

(поштовии�  індекс, адреса), контактнии�  номер телефону)

3. Уповноважении�  орган, якии�  забезпечує проведення 
громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України, 

(наи� менування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Департамент екологічної оцінки та контролю, 

тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89 e-mail: 
OVD@menr.gov.ua

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

тролю
4. Процедура прии� няття рішення про провадження 

планованої� діяльності та орган, якии�  розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначе-
но допустимість провадження такої� планової� діяльності 
(ч.3 ст. 11 Закону Украї�ни «Про оцінку впливу на довкілля»)

   (вид рішення відповідно до частини першої� статті 11 Закону 
Украї�ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та при-
родних ресурсів Украї�ни

(орган, до повноважень якого належить прии� няття такого рішення)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

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

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції�, які, на 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 гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції�, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

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

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

____________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських 

слухань)

 6. Уповноважении�  центральнии�  орган або уповноваже-
нии�  територіальнии�  орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої� доступної� інформації� 
щодо планованої� діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 

(наи� менування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Департамент екологічної оцінки та контролю,

 тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89 e-mail: 
OVD@menr.gov.ua

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

тролю
7. Уповноважении�  центральнии�  орган або уповноваже-

нии�  територіальнии�  орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції�, та строки надання зауважень і пропозиціи�

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 

(наи� менування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Департамент екологічної оцінки та контролю,

 тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89 e-mail: 
OVD@menr.gov.ua

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

тролю
Зауваження і пропозиції� прии� маються протягом усього 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої� 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої� діяльності 
(1 екз.)

____________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________
 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планова-

ної� діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 

довкілля та іншої� додаткової� інформації� (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознаи� омитися 
з ними

Андріївська сільська рада, с. Андріївка, вул.Миру 
7Б, з 20.08.2020 р. контактна особа Забірченко І.В. 

095-89-05-721
 (наи� менування підприємства, установи, організації�, місцезнаход-

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
 

2020185099
__________________________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності)
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки документу державного планування

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення громадських обговорень щодо  визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку 
Олександрівської ОТГ

Повна назва документу державного планування: 
Генеральнии�  план території� смт САРТАНА м. МАРЇУПОЛЬ ДОНЕЦЬКОЇ� ОБЛАСТЇ 

(далі – Генеральнии�  план).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування:

Сартанська селищна рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 10 Закону Украї�ни «Про стратегічну екологічну оцінку» громад-

ське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної� екологічної� оцінки 
Генерального плану розпочнеться з дня ї�ї� оприлюднення на офіціи� ному веб-саи� ті 
Маріупольської� міської� ради, а саме: 19 серпня 2020 року та триватиме до 03 вересня 
2020 року включно.

Зауваження та пропозиції� від громадськості прии� маються в письмовому вигляді 
протягом строку обговорення за адресою: 87592,            м. Маріуполь, Донецька обл., 
смт Сартана, вул. Челюскінців, 67-А.

Пропозиції� та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Отримати додаткову інформацію можна за вищевказаною адресою aбо за теле-

фонами: (0629) 540216.
Відповідальна особа: 
Куркчи Олександр Костянтинович
Контактні дані: 
тел. (0629) 540216, e-mail: sartana_pc@meta.ua

Селищний  голова      КУРКЧИ О.К.

Відповідно до Закону Украї�ни «Про стратегічну екологічну оцінку» Олександрівська 
селищна рада на офіціи� ному саи� ті  https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/  оприлюднює 
для громадського обговорення Заяву про визначення обсягу стратегічної� екологічної� 
оцінки проєкту Стратегії� розвитку Олександрівської� ОТГ на період до 2027 року.

Зауваження і пропозиції� просимо надавати до 05 вересня 2020 року у письмовому 
вигляді до селищної� ради на поштову адресу: вул. Центральна, 15-А смт Олександрівка, 
Олександрівськии�  раи� он, Донецька область,84000, або на електронну адресу: office@
oleksandrivka-gromada.gov.ua

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої� діяльності, 
зазначеної� у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозиціи�  громадсь-
кості до планованої� діяльності. 

1. Планована діяльність 
Метою будівництва багатопаливної автозаправної 

станції є надання послуг по заправці високоякісним 
паливом – бензином, дизельним паливом, скрапленим 
вуглеводним газом (СВГ). 

Майданчик для будівництва багатопаливної автоза-
правної станції (БП АЗС) розташовано     за     адресою:     
85026     с.     Новоукраїнка     вул.     Мінеральна,4 Добро-
пільського району Донецької області. 

Площа земельної ділянки, на якій планується будів-
ництво автозаправної станції, становить - 0,15 га. 

Земельна ділянка перебуває в приватній власності 
Барінова Сергія Володимировича, згідно до Витягу з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 07.09.2018 № 136876229. 

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Вид використання земельної ділянки: для будівництва 
багатопаливної автозаправної станції. 

Цільове призначення: для розміщення та експлуа-
тації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства. Кадастровий номер ділянки 
1422055500:01:000:0887. 

Багатопаливна автозаправна станція призначена для 
прийому, зберігання та видачі автомобільного рідкого 
моторного палива А-92; А-92 ЄВРО; А-95 ЄВРО ;                ДП 
ЄВРО та скрапленого вуглеводневого газу. 

Зберігання рідкого пального передбачено в чотирьох  
підземних двохстінних металевих резервуарах загаль-
ним об’ємом   44,6 м3. Стаціонарний заправник модуль-
ного типу СЗГ - 20 (підземний). Місткість резервуару 
СВГ- 20 м³ (1 шт). Потужність БП АЗС за показником 
кількості автозаправок - 200 одиниць на добу для бен-
зину та дизельного палива та 200 одиниць на добу СВГ. 

В будівлі АЗС передбачається влаштування торгового 
залу - магазину з продажу супутніх товарів промислової 
та продовольчої груп в розфасованій упаковці. 

Режим роботи БП АЗС – цілодобово.  
 
2. Суб’єкт господарювання  
ФОП Барінов Сергій Володимирович. Код ЄДРПОУ – 

2481404352 

Місце провадження діяльності: Донецька обл, Добро-
пільський район                   

с. Новоукраїнка вул.Мінеральна,4   тел.(050) 8713249 
 
3. Уповноважении�  орган, якии�  забезпечує проведення 

громадського обговорення 
Департамент екології та природних ресурсів До-

нецької обласної державної адміністрації  
84313,  м.  Краматорськ,  вул.  Богдана  Хмельниць-

кого,  6                   
E-mail:eco.d@dn.gov.ua тел.: (095) 644-25-25.  
Контактна особа - Натрус Сергій Петрович. 
 
4. Процедура прии� няття рішення про провадження пла-

нованої� діяльності та орган, якии�  розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля  

Рішенням про провадження даної планованої діяль-
ності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
відається органами Державної архітектурнобудівельної 
інспекції України відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».  

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформа-
цію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться  
Не зазначається. Відповідно до п.21 ст.17 Закону Украї�ни 

«Про оцінку впливу на довкілля» на період дії� та в межах 
території� карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
Украї�ни з метою запобігання поширенню на території� 

Украї�ни коронавірусної� хвороби (COVID-19), до повного и� ого 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадське обговорення планованої� діяльності проводиться 
у формі надання письмових зауважень і пропозиціи�  (у тому 
числі в електронному вигляді). 

 
6. Уповноважении�  центральнии�  орган або уповноваже-

нии�  територіальнии�  орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої� доступної� інформації� 
щодо планованої� діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів 
Донецької обласної державної адміністрації 

84313,  м. Краматорськ, вул.  Богдана  Хмельницько-
го,  6.                   

E-mail: eco.d@dn.gov.ua тел.: (095) 644-25-25.  
Контактна особа - Натрус Сергій Петрович. 

7. Уповноважении�  центральнии�  орган або уповноважении�  
територіальнии�  орган,  до якого надаються зауваження 
і пропозиції�, та строки надання зауважень і пропозиціи�  
Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації 

 84313,  м.  Краматорськ,  вул.  Богдана  Хмельниць-
кого,  6.                   

E-mail: eco.d@dn.gov.ua тел.: (095) 644-25-25.  
Контактна особа - Натрус Сергій Петрович. 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої� діяль-
ності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на 131 аркушах. 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої� додаткової� інформації� (відмінне від примі-
щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознаи� омитися з ними 

ФОП Барінов  Сергій Володимирович 
85300 м. Покровськ  Донецької області, пр.Шах-

тобудівельників, б.11 кв.20 контактний телефон: 
(050)8713249 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  з оцінки впливу на довкілля 

 
19.03.2020

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

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
 

20203185522 
__________________________________________________________________________________________________

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

 
Повідомляємо про початок громадського обгово-

рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої� 
діяльності, зазначеної� у пункті1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозиціи�  громадськості до планованої� діяльності.

1. Планована діяльність 
«Модернізація комплексу АМСОМ з виробни-

цтвом брикетів для доменного цеху (ДЦ) ПРАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ», вул. Лепорського, 1 м. Маріуполь»

Планова діяльність полягає у модернізації� існую-
чого комплексу АМСОМ та виробництві брикетів для 
доменного цеху.

Метою планової� діяльністю є утилізація накопиче-
них ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на свої�х шлакових відва-
лах металургіи� них шлаків з вилученням металевої� 
складової� з подальшим поверненням у виробництво 
для отримання товарного продукту.

Технологічна лінія брикетування спеціалізується на 
використанні скрапу фракції� 0-10 мм і шламу ЦУЗШ з 
отриманням продукції�, придатної� до використання в 
доменному виробництві. 

Для зменшення виділення пилу у приміщення цеху 
технологічне обладнання (розтарювач біг-бегів, вузол 
пересипки зв’язуючого в живильник зв’язуючого, вуз-
ли пересипки шламу та зв’язуючого в силоси, вузол 
пересипки залишків брикетів у прии� мальнии�  бункер), 
робота якого супроводжується виділенням пилу оз-
доблюються рукавним фільтром AJL 3/1443 (1 од) та 
картриджними фільтрами SCUTTI типу FGS/23 (7 од). 

Основна частина пилу, що утворюється при роботі 
технологічного обладнання, повертається у вироб-
ництво. Викид забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря здіи� снюється через отвори дефлекторів.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦЇОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТА-

ЛУРГЇИ� НИИ�  КОМБЇНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК«А-
ЗОВСТАЛЬ»)

Генеральнии�  директор – Цкітішвілі Енвер Омарович.
Поштова адреса: 87500, Украї�на, Донецька обл., м. 

Маріуполь, Лівобережнии�  р-н, вул. Лепорського, 1.
Контактнии�  номер телефону: +38 (0629) 46-79-55;  

факс: +38(0629)52-70-00.
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.com.

3. Уповноважений орган, який забезпечує про-
ведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів Украї�ни.

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Василя Лип-
ківського, 35;  тел.: +38(044)206-31-40, +38(044)248-
23-43, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua.

Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, го-
ловнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля 
Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної� 
екологічної� оцінки.

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

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видаєть-
ся Державною архітектурно - будівельною інспекцією 
Украї�ни.

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауважен-
ня або пропозиції�, які, на ї�ї� думку, стосуються плано-
ваної� діяльності, без необхідності ї�х обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції� можуть подаватися в пись-
мовіи�  формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропозиції�, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.

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

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

Громадські слухання (другі) відбудуться -  не пе-
редбачено.

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів Украї�ни.

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Василя Лип-
ківського, 35,  тел.: +38(044)206-31-40, +38(044)248-
23-43, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua.

Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, го-
ловнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля 
Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної� 
екологічної� оцінки.

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів Украї�ни.

Поштова адреса: 03035, м. Киї�в, вул. Василя Липківсь-
кого, 35, тел.: +38(044)206-31-40, +38(044)248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua.

Контактна особа: Гладун Євгеніи�  Євгеніи� ович, го-
ловнии�  спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля 
Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної� 
екологічної� оцінки.

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

8. Наявна екологічна інформація щодо плано-
ваної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої� діяль-
ності; повідомлення про плановану діяльність; дер-
жавнии�  акт на право постіи� ного користування землею; 
карти місця розташування планованої� діяльності, 
розташування джерел викидів забруднюючих речо-
вин; фонові концентрації� забруднюючих речовин; 
довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визна-
чають умови розсіювання забруднюючих речовин; 
розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин 
в атмосферу (періоди експлуатації� та реконструкції�); 
вихідні дані та результати розрахунку розсіювання 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери 
без урахування та з урахуванням фонового забруднен-
ня (існуючии�  та проектнии�  стан); дозвіл на спеціальне 
водокористування; висновок державної� санітарно-епі-
деміологічної� експертизи на матеріали обґрунтування 
зменшення нормативної� санітарно-захисної� зони; 
протоколи дослідження повітря населених місць на 
межі СЗЗ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами.

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

у період з 26.08.2020
1.87500, Украї�на, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Лепорського, 1 – технічнии�   відділ об’єктів капіталь-
ного будівництва ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; телефон 
80629467206

Тенецкии�  Юрии�  Николаевич
2.87502 Украї�на, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 

Перемоги, буд.16, каб.208, телефон (0629) 22-11-29 - 
Лівобережна раи� онна адміністрація Маріупольської� 
міської� ради.

 
_______________________________________________________________________________________________

(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)

201911204845
_______________________________________________________________________________________________

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

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

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ з/п
об’єкта 

Місцезнаходження Площа, га Переможець

1 вул. О.Островського, 220р 0,0030 ФОП Дикун Л.Б.

2 вул. Європеи� ська,19а 0,4965 ФОП Дикун Л.Б.

Конкурс по визначенню проєктів-переможців для участі у міськіи�  програмі спри-
яння створенню та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
у м. Костянтинівці на 2020 рік не відбувся. 

ОГОЛОШЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ, ЗАЯВИ ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ ТА ІНШІ  

ІНФОРМАЦІЙНІ ОГОЛОШЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ВИ МОЖЕТЕ НАДАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 

066-156-08-49;  066-427-01-40; 050-765-24-44

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про результати конкурсного відбору суб’єктів  

оціночної діяльності у сфері оцінки земельних ділянок, 
який відбувся 10.08.2020 року

ІНФОРМАЦІЯ
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про намір «Автотранспортної дільниці станції 
Слов’янськ» Філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» Акціо-
нерного товариства «Українська залізниця» от-
римати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

«Автотранспортна дільниця станції� Слов’янськ» 
Філії� «Центр будівельно-монтажних робіт та експлу-
атації� будівель і споруд» Акціонерного товариства 
«Украї�нська залізниця» розташовано за адресою: 
84111 Украї�на, Донецька область, місто Слов’янськ, 
вулиця Арміи� ська, 6. 

Автотранспортна дільниця станції� Слов’янськ 
спеціалізується на ремонті техніки. Джерелами 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу є склад 
ПММ, гаражі, котельня, витяжнии�  зонт від котла, 
склад вугілля, побутовии�  котел, котельні бані. 

Аналіз розрахунку розсіювання показав, що пе-
ревищення гранично-допустимих концентраціи�  
забруднюючих речовин у приземному шарі атмос-
фери немає.

Пропозиції� та зауваження направляти протягом 
30 календарних днів за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.
(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями гро-
мадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.

ЗАЯВА

НА ДОНБАССЕ НАЧАЛИ РАБОТУ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

РЕТРОТАНЦЫ, ДОМИНО, ОБЩЕНИЕ –
ЖИЗНЬ В КОНСТАНТИНОВКЕ СТАЛА ИНТЕРЕСНЕЕ!

ЦИК сформировала со-
ставы территориальных 
избирательных комиссий 
(ТИК), которые займутся 
подготовкой и проведе-
нием очередных местных 
выборов в Украине 25 
октября.

В Донецкои�  области 
будет деи� ствовать 
30 комиссии� , среди 

которых пять раи� онных (Бах-
мутская, Волновахская, Кра-
маторская, Мариупольская и 
Покровская) и 25 городских.

Уточняется, что в соста-
вы ТИК вошли 540 человек: 
председатель, его замести-
тель и секретарь, а также 15 
членов.

В Донецкои�  области в 
руководящии�  состав (пред-
седатель, заместитель, се-
кретарь) вошло больше 
представителеи�  партии 
«Слуга народа» – 28 человек. 
На втором месте по числен-
ности представители «Оппо-
зиционнои�  платформы – За 
жизнь» – 15 человек.

Кроме того, подавляющее 
большинство среди руковод-
ства ТИК составляют жен-
щины – 65 (мужчины – 25 
человек).

В Луганскои�  области будет 
деи� ствовать 13 комиссии� : 
четыре раи� онные и девять 
городских.

Наибольшую представлен-
ность в комиссиях имеют 6 

партии� ных структур. Так, 
во всех ТИК на территории 
региона представлены такие 
политические партии, как 
«Слуга народа», ВО «Бать-
кивщина», «Оппозиционная 
платформа – За жизнь», «Ев-
ропеи� ская солидарность», 
«Солидарность женщин 
Украины» и «За будущее».

Как и на Донетчине, в 
составе комиссии�  женщин 
больше, чем мужчин. Среди 
общего числа участников 234 
женщины составляет 187 че-
ловек (80%), мужчины – 47 
(20%).

Кроме того, избиратель-
ные комиссии были созданы 
в тех громадах, где выборы 
проводиться не будут. По 

словам члена ЦИК Павла Лю-
ченко, ее участники пока не 
будут выполнять свои обя-
занности в полном объеме. 
Но в случае изменения ре-
шения военно-гражданских 
администрации�  относитель-
но безопасности проведения 
выборов в прифронтовых на-
селенных пунктах, процесс 
подготовки к выборам легко 
будет продолжен в соответ-
ствии с законодательством.

По закону, изменить ре-
шение о том, где безопасно 
проводить выборы, воен-
но-гражданские администра-
ции могут до 5 сентября, то 
есть до старта предвыборнои�  
кампании.

«Молодцы, спасибо за такое 
чудесное мероприятие. Наши 
бабушки и дедушки уже за-
скучали!» – говорит организа-
торам девушка Аня, которая 
привела на ретротанцы свою 
бабушку.

16 августа на площади у 

Дворца культуры и досуга 
состоялось необычное для 
Константиновки мероприя-
тие – ретротанцы под музы-
ку, играющую с виниловых 
пластинок.

На площади с атмосферным 
декором под песни 70х-80х 

годов танцевала и молоде�жь, 
и взрослые леди. Дедушки 
охотнее играли за недалеко 
стоящими столами в домино, 
шахматы, нарды. Были и те, 
кто пришел просто посидеть, 
послушать музыку.

Мероприятие было орга-
низовано Александром Ку-
ликом, которыи�  обратился к 
присутствующим со словами:

«Я родился в Константи-
новке и живу здесь всю жизнь.

Я не уезжал отсюда в кри-
зис в непростом 2008-ом году, 
в сложном 2014-ом, когда во-
и� на была в разгаре и многие 
спасали имущество, вывозя 
его в мегаполисы.

Я оставался и создавал ра-
бочие места. На свои�  страх и 
риск. Честно говоря, иногда 
просто для того, чтобы не 
сои� ти с ума от неизвестности, 
чтобы не падали духом люди 
вокруг меня. Чтобы имели 
возможность заработать на 

все�  необходимое.
Я, как никто из кандидатов 

на пост мэра, понимаю, что 
людям нужно, чтобы в нашем 
родном городе были: рабочие 
места, достои� ные зарплаты, 
места для культурного досуга.

И чтобы НЕ было перебоев 
с водои� , нарастающих про-
блем с экологиеи� , с бездо-
мными животными.

В городе нужен хозяин, ко-
торыи�  наведет порядок.

За 32 года практики эффек-
тивного руководства  я знаю, 
как решить большинство про-
блем. Это будет непросто. Но 
с вами вместе мы справимся.

Я буду баллотироваться на 
пост главы Константинов-
скои�  объединеннои�  террито-
риальнои�  громады. И рассчи-
тываю на вашу поддержку!» 
Ждём вас на следующих ре-
тро-танцах в это воскресенье 
23 августа в 16.00 у бывшего 
кинотеатра им. Ленина.

М Е С Т Н Ы Е  В Ы Б О Р Ы - 2 0 2 0

О Б Р А З О В А Н И Е

С 1 сентября – по системе 
корректирующего обучения

Краматорск и Лиман вошли в рейтинг 
городов с лучшими вузами Украины

Прои� дет чуть более 10 днеи� , и школьники Украи-
ны после очень долгого перерыва сядут за парты. 
Учиться они будут по системе корректирующего 

обучения. То есть, педагоги проверят, как ребята усвоили 
учебныи�  материал на карантине.

Это будут делать в первые месяцы нового учебного года. 
Как говорят специалисты Министерства образования, в 
школах в обязательном порядке проверят знания, которые 
дети усваивали во время вынужденного дистанционного 
обучения.

Проверка, в частности, будет происходить благодаря «кор-
ректирующему обучению». Находясь на карантине, ребята 
дистанционного получили много нового материала. Вот 
учителя и выяснят, усвоили его школьники или нет.

Реи� тинг украинских высших учебных заведении�  состав-
лен порталом osvita.ua. Он охватывает 241 учреждение 
высшего образования.

Кроме того, есть 7 подреи� тингов: «Лучшие классические 
университеты Украины», «Лучшие частные ВУЗы», «Лучшие 
киевские ВУЗы», «Лучшие ВУЗы регионов Украины», «Лучшие 
педагогические ВУЗы», «Лучшие медицинские университе-
ты Украины», а также «Лучшие высшие учебные заведения 
областеи�  Украины».

Высшие учебные заведения Донбасса тоже попали в реи� -
тинг. Это Донецкии�  национальныи�  медицинскии�  университет 
(25 строчка реи� тинга), расположенныи�  сеи� час в Лимане, 
Донбасская государственная машиностроительная академия 
(101-105 позиции), Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры (152 позиция), которые раз-
мещаются в Краматорске.

В подреи� тинг «Лучшие высшие учебные заведения обла-
стеи�  Украины» из вузов Донецкои�  области вошли Донецкии�  
национальныи�  медицинскии�  университет, Донбасская госу-
дарственная машиностроительная академия, Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры.

Донецкии�  национальныи�  медицинскии�  университет также 
вошел подреи� тинг «Лучшие медицинские университеты 
Украины».

Как видим из трех заведении� , которые попали в реи� тинг, 
только одно, собственно чисто краматорское – Донбасская 
государственная машиностроительная академия.

Два остальных – вузы-переселенцы, и свои�  научныи�  ка-
питал сформировали совсем не в городах нынешнего раз-
мещения, а по ту сторону линии разграничения, до начала 
боевых деи� ствии�  на Донбассе.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама

Анатолій, 49 років. Я зва-
рювальник, багато часу 
провожу на ногах, на хо-
лоді, протязі, в незручному 
положенні, що призвело до 
тяжкої хвороби колінних 
суглобів. Я довго лікувався, 
але поліпшення було не 
тривале і знову доводило-
ся приймати дорогі ліки, 
мазі і т.д. Бувало, навіть 
на милиці змушений був 
ставати. Та одного разу 
мій друг розповів мені  
про Дикрасин, у нього  
також були проблеми з 
суглобами. Він почав його 
втирати. Втер 3 флакони 
і відчув значне полегшен-
ня, а згодом втер ще 3 
флакони Дикрасину і забув 
про милиці і болі, навіть 
пританцьовувати почав. 
Відтоді, як він говорить,  у 
нього завжди є «черговий» 
флакон Дикрасину. Тож як 
тільки він  відчуває болі в 
суглобах, негайно втирає 
Дикрасин. Тому я хочу 
дізнатися, що це за засіб. 
Розкажіть   про корисні 
властивості Дикрасина.

Дикрасин», рослиннии�  
тонік для тіла, – це 
препарат універ-

сальної� дії� для омолодження 
шкіри, судин, суглобів і зміц-
нення імунної� системи.

 «Дикрасин» являє собою 
водно-кислотнии�  настіи�  му-
дро підібраних, екологічно 
чистих болгарських лікар-
ських трав. При втиранні в 
шкіру він діє як скраб. Знімає 
ороговілі клітини, відкриває 
закупорені пори, тим самим 
сприяє активним речовинам 
легко проникати глибоко в 
тканини і суглоби. Завдяки 
антиоксидантніи�  дії� вітаміну 
«Р» і таніну зміцнюються кро-
воносні судини, поліпшується 
кровопостачання і живлення 
шкіри і тканин навколо су-

глобів і хворих місць, усува-
ються запальні процеси, роз-
чиняються солі і виводяться 
шлаки, накопичені в організмі, 
захищає хрящові тканини від 
руи� нування. Завдяки цьому в 
більшості випадків починають 
відновлюватися функції� су-
глобів і хребта, поліпшується 
кровопостачання кінцівок 
при цукровому діабеті, сти-
мулюються відновні процеси, 
підвищується тонус, працез-
датність і омолоджується весь 
організм. Одним з головних 
переваг «Дикрасину» є те, що 
він не впливає на артеріаль-
нии�  тиск, шлунково-кишко-
вии�  тракт, нирки, печінку, що 
дозволяє використовувати 
«Дикрасин» людям з «буке-
том» захворювань.

Рекомендується при осте-
оартрозах різної� локалізації� 
(гонартрозі, коксартрозі, пле-
чолопатковому періартриті, 
артрозі плечових суглобів), 
остеохондрозі і вторинному 
радикулоневриті, інших бо-
льових синдромах і порушен-
нях функціи�  суглобів. Застосо-
вується при облітеруючому 
ендартерії�ті і діабетичної� ан-
гіопатії� судин.

«Дикрасин» застосовуєть-
ся зовнішньо (докладніше 
– дивіться інформацію до 
застосування). Курс прии� ому 

– 18 днів. На курс необхідно 3 
флакони. Повторні курси мож-
на проводити через дві неділі.

 При локальному застосу-
ванні втирається «Дикрасин» 
в окремі суглоби легкими ма-
сажними рухами один раз на 
день щодня, поки не настане 
полегшення.

Головнии�  висновок: «Ди-
красин» надає багатогранну, 
різнобічну дію на організм. 
И� ого можна сміливо застосо-
вувати при багатьох пробле-
мах опорно-рухового апарату, 
серцево-судинної� та видільної� 
системи, так як зменшується 
навантаження на серцевии�  
м’яз внаслідок поліпшення 
роботи капілярів, що викону-
ють функцію «другого серця» 
людини, а також з метою про-
філактики.

Наи� головніше в житті – це 
здоров’я. Ї, якщо ви втратили 
віру в поліпшення свого ста-
ну, пробуи� те Дикрасин. Єдина 
умова: наполегливість і пра-
цьовитість. Хіба ваше здоров’я 
цього не варте?!

Ежедневно в течение це-
лои�  недели августа мо-
лодых мам принимали 

в Центре грудного вскармли-
вания «Мама покормила». 
Центр был создан в городе в 
результате выигранного на-
шими медиками тендера по 
поддержке грудного вскарм-
ливания.

Как оказалось, в Констан-
тиновке большинство мам 
кормят малышеи�  грудью 
минимум до шести месяцев, 
а многие и дольше. Понятно, 
что грудное молоко гораз-
до полезнеи�  исскуственных 
смесеи� , но, как правильно кор-
мить, не все родители знают.

– Моя мама, – рассказывает 
20-летняя Анна, – предлагала 
мне кормить дочурку через 
три часа.  Девочка плакала, но 
мама настаивала на своем. А в 
центре я узнала, что кормить 
малыша надо тогда, когда он 
хочет. И чем чаще мама кор-
мит малыша, тем больше у нее 
молока.

И об этом, и о том, что при 
кормлении грудью прикарм-

ливать ребенка не стоит до 
полугода, ему всего хватает. И 
взвешивать крошку часто не 
стоит, достаточно одного раза 
в неделю. Если малыш наби-
рает 125-130 граммов, то все в 
порядке. Так как он по нормам 
должен в первые месяцы жиз-
ни набирать по 500 граммов. 
И воду даже давать не нужно, 
достаточное ее количество со-
держится в грудном молоке. К 
тому же кормление грудью – 
это профилактика рака груди 
и некотороых других органов 
для самои�  женщины.

Руководитель Центра Нина 

Шишимарева рассказала, что 
каждые вторник и четверг 
любая из мам может придти 
в амбулаторию № 5(б. Космо-
навтов), где находится центр, 
и получить любую консуль-
тацию. Приглашает Нина 
Ивановна и будущих мам. Им 
расскажут, как подготовить-
ся к кормлению в роддоме, с 
какими проблемами могут 
столкнуться мамы в первые 
дни жизни их малышеи� . Есть 
у центра страничка в Facebook 
и Instagram, так что общаться с 
доктором мамы могут и через 
социальные сети.

Сегодня православные 
христиане отмечают  
спас, а значит, на ка-

ждом столе рядом с яблока-
ми будет баночка с медом. А 
он не только вкусен, но и по-
лезен. Наш земляк Владимир 
Киричек (ему за 90) всю свою 
долгую жизнь все болезни ле-
чит медом. Издал небольшую 
книжицу «Семья и здоровье», 
несколько рецептов из кото-
рои�  мы предлагаем нашим 
читателям.

При заболевании десен 
полоскать полость рта медо-
вым раствором (1:10) каж-
дые три-четыре часа. Такое 
полоскание снимает боль, 

заживляет раны. При гриппе 
натертыи�  на мелкои�  терке чес-
нок смешать с медом (50х50) и 
принимать по столовои�  ложке 
два раза в день, запивая теплои�  
водои� . При насморке отжать 
сок с натертои�  краснои�  све-
клы и смешать с медом (1:3), 
закапывать в каждую ноздрю 
по пять капель. При ангине, 
хроническом тонзилите, 
болезнях ротовой полости 
десертную ложечку меда ре-
комендуется держать во рту 
до полного растворения 2-3 
раза в день. Систематическии�  
прием небольшого количества 
меда благотворно влияет на 
работу сердца, улучшает общее 

состояние человека, нормали-
зирует состав крови. А также – 
процент гемоглобина в крови 
и сердечно-сосудистыи�  тонус.

Постоянныи�  прием меда 
повышает иммунобиологи-
ческую активность организ-
ма, делает его наиболее не 
восприимчивым к инфекци-
ям. Мед помогает восполнить 
многочисленные проблемы 
в питании, а людям немоло-
дым – поддерживает здоровье 
и жизненныи�  тонус. Полезно в 
любом возрасте вести профи-
лактику медом. Принимать по 
однои�  столовои�  ложке утром и 
вечером, разводя теплои�  водои�  
в однои�  трети стакана.

ЗУПИНИТИ РУЙНУВАННЯ СУГЛОБІВ 
ВАМ ДОПОМОЖЕ «ДИКРАСИН»

В ЦЕНТРЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
ПРОШЛА ОСОБАЯ НЕДЕЛЯ

СЕГОДНЯ СПАС – ЕДИМ ЯБЛОКИ С МЕДОМ

«Дикрасин» можна придбати 
в аптечних установах

ЦЇНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВЇД 90 ГРН.
або замовити в ДП «Гамай» ТОВ «Краків ООД» 
та  отримати консультацію по застосуванню.

(04595) 6-88-59; 6-54-60;
 093-098-16-63; 097-221-47-66;

099-508-73-75
Заявки приймаються за вищевказаними 

телефонами щодня, крім суботи та неділі, з 9:30 до 16:00.
Офіційні сайти:    www.dicrasin.com.ua    

www.dicrasin.com
Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03 / 53579 від 

07.12.2015р. Виробник ЕТ   «Дикрасин-
Димитр Кристи-Георги Кристи», Болгарія.

Перед застосуванням  ознайомитися з інструкцією. 
Не є лікарським засобом. ®



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!

9

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

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

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

№ 34 / Среда / 19 августа 2020

Реклама                                Объявления                                ТВ-программа



10 № 34 / Среда / 19 августа 2020

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. продается 1-комн. 
кв, без долгов, 3/3, в р-не Восто-
ка, 30 м/кв, в хорошем состоянии 
или поменяю на Славянск. Тел. 
099-714-77-03.

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

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

Дружковка. Продам 1-комн. кв 
в р-не маг. Восток, по ул. Машино-
строителей 58 или сдам в аренду. 
Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв, 1/5, по ул. Козацкой 96. Тел. 
095-441-64-14.

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

Дружковка. Продам 1-комн. кв, 
на 4 этаже, по ул. Космонавтов, не 
угловая, счетчики, вода, свет. Цена 
100000. Общая площадь 31 м/кв. 
Тел. 096-925-17-02.

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

Дружковка. Продам 1-комн. кв. 
1/9. Центр по ул. Парижской кому-
ны 38 м/кв. Тел. 066-757-02-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

Константиновка. Продам 1-комн. 
кв., 3/5, напроттив тепличного 
комбината, ухоженная, пластиковые 
окна, балкон, газ. колонка, счетчики, 
долгов нет. Тел. 099-266-89-18.

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

2-комн. кв.

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 
1/9, 10 микро. Тел. 050-044-70-01.

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 
2/5, по ул. Космонавтов 30, 47,2 
м/кв, комнаты раздельные. Тел. 
095-759-71-93, 099-774-95-06.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, 5/5, по ул. Соборная в р-не 
церкви, 42 м/кв, не угловая. Тел. 
066-047-92-61.

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 
с ремонтом, с мебелью, 44 м/кв, 3/5 
этаж. Тел. 095-683-86-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Константиновка. Продам 2х 
комн. кв., возле Киев-Конти, без 
долгов, на все счетчики. Квартира 
очень теплая. Тел. 095-657-64-88.

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

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

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 3-комн. 
кв, 3/9, евроремонтул. Козацкая 91. 
Тел. 050-822-72-13.

Дружковка. Продается 3-комн. 
кв, 4/5, в р-не маленького само-
лета. Окна пластиковые, балкон 
застеклен, счетчики. Без долгов. 
Тел. 095-026-13-81.

Дружковка. Продается 3-комн. 
кв, без ремонта, с долгами, р-н ков-
ро-хрусталь. Тел. 066-051-69-23.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв, 2/9, два балкона, р-н Беларусь, 
дом р-н молочного парка по ул. П. 
Коммуны, квартира барачного типа 
с зем. участком, газ, вода, счетчики. 
Тел. 050-276-29-85.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. центр, по улице Парижской 
Коммуны, 54. 5/9, пл. 78 кв. м. Хо-
рошо обустроена, укомплектована 
мебелью и быт. техникой “Входи и 
живи“ Тел. 050-704-20-36.

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 
5/5. Тел. 066-414-24-38.

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

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

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

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

Константиновка. Продам 3-комн. 
кв, 1/9, жилая, все условия. Цена 
5500 уе. Тел. 066-676-44-47.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рынка, тре-
бующая ремонта, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рынка, тре-
бующая ремонта, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

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

4-, 5-комн. кв.

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

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

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

Дома

Дружковка. Дом с хоз. построй-
ками и гаражом под разборку. Тел. 
095-836-62-35.

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продается дом в 
р-не 200 планов. Участок 20 соток 
с фруктовыми деревьями, малиник, 
смородина, крыжовник, виноград-
ник. Гараж в доме. На все счетчики. 
Без долгов. Тел. 050-226-08-66.

Дружковка. Продается дом в 
р-не маг. “Киев“. Подсобные по-
мещения, пластиковые окна, газ, 
вода, без долгов. Площадь 60 м/
кв. Тел. 050-756-92-68.

Дружковка. Продается дом в с. 
Петровка 6.5 на 10, хоз. постройки, 
уч. 36 соток. Тел. 095-966-29-02.

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

Дружковка. Продается дом на 
пос. 200 планов из белого кир-
пича. Без долгов, недорого. Тел. 
050-623-41-02.

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

Дружковка. Продам 3-комн. дом 
в пос. Ал.-Дружковка, в центре, 
по ул. Партизанская 152. Участок 
10 соток. Цена договорная. Тел. 
095-067-53-00.

Дружковка. Продам 4-комн. 
дом, 79 м/кв, газ, вода, колонка. 
Участок 9 соток в р-не путепровода 
по ул. Интернациональная. Тел. 
066-097-80-13.

Дружковка. Продам благоустро-
енный газифицированный 5-комн. 
дом в пос. Донской, скважина, 
гараж, хоз. постройки, участок 13 
соток. Цена 135000 грн. Торг. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам дом 111 
м/кв, в пос. 200 планов, газиф, со 
всеми удобствами, флигель 2-комн. 
План 10 соток. Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом 60м/
кв, в р-не путепровода, во дворе 
флигель, гараж. В доме вода, газ. 
Тел. 095-178-95-16.

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

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

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

Дружковка. Продам дом в пос 
200 планы, 111 м/кв, газиц. вода, 
все удобства, флигель на 2-комн., 
план 10 соток. Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом в пос. 
Донской по ул. Южной. Участок 6 
соток, 4-комнаты, газ, вода, колодец. 
Продам или меняю на земельный 
пай. Тел. 066-934-08-68.

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

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

Дружковка. Продам дом в пос. 
Молоково, 80 м/кв, водопровод 
пластик, крыша новая, флигель, 
подвал. Цена договорная. Тел. 
050-253-49-55.

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

Дружковка. Продам дом в пос. 
Новониколаевка из 3-комн., ото-
пление печное, хоз. постройки. Для 
проживания, под дачу или пчело-
водства, 20 соток огород. Возможна 
аренда. Тел. 050-949-39-86.

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

Дружковка. Продам дом в пос. 
Райское по ул. Куприна, вода, 
газ, гараж, все удобства. Тел. 
067-442-35-45.

Дружковка. Продам дом в пос. 
Тореций, кирпичный, высокий, 5 
комнат, отопление газовое и име-
ется печь, хоз. постройки, гараж. 
Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом в пос. 
Яковлевка по ул. Почтовая 20, три 
комнаты, окна пластиковые, уте-
пленные, вода в доме, отопление, 
печное, теплый цокольный этаж, 
недорого. Тел. 066-146-31-36.

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам дом на 200 
пл, все удобства, газ, без долгов, 
по ул. героев подпольщиков, в р-не 
хлебозавода. Тел. 066-951-49-98.

Дружковка. Продам дом на 
Сурово, по Сагайдачного 47 А, 8,9 
соток усадьба, подвал, флигель. 
Тел. 095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом п. Яков-
левка, со всеми удобствами. Район 
школы №1. Тел. 095-105-91-30.

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

Дружковка. Продам дом по ул. 
Кошевого со вссеми удобствами, уча-
сток 15 соток. Тел. 095-674-67-24.
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Дружковка. Продам дом по 
ул. Народной, газ, 60 м/кв, двор 
асфальт, колодец, 6 соток земли, хоз. 
постройки, дом с белого кирпича, 
5 жилых комнат. Цена 50 тыс. грн. 
Тел. 095-036-51-08.

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

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

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

Дружковка. Продам дом, 100 м/
кв, газ, вода в доме, гараж, хозяй-
ственные постройки в пос. Донской. 
Тел. 099-045-32-91.

Дружковка. Продам дом, гази-
фицирован, два вида отопления, 
гараж, летняя кухня, сарай, участок 
8 соток, фруктовые деревья, кустар-
ники. Срочно. Тел. 050-777-11-92.

Дружковка. Продам дом, гази-
фицированный жилой дом с 56 м/
кв, по ул. Авиационной 7, участок 
8 соток. Цена договорная. Тел. 
066-807-37-11.

Дружковка. Продам домик по 
ул. Гребенюка, 200 планы. Дом по 
ул.Мира, п Нижний Жилкоп. Тел. 
095-255-50-40.

Дружковка. Продам кирпич-
ный дом в п. Молоково. Газиф., 
все удобства, 5 комнат, кухня, 87 
м/кв, участок 10 соток, гараж, 2 
скважины, во дворе плитка. Тел. 
095-864-00-98.

Дружковка. Продам ковры, 
телевизор, кровати на сетке, ши-
фоньр, трельяж, стенку (можно 
как стройматериалы). Дом по ул. 
Хмельницкого с газом, 5-комн. Тел. 
050-756-40-18.

Дружковка. Продам пол дома 
по ул. Ростовская, п. Молоково. 
Участок 10 соток, хоз. постройки, 
сад. Тел. 066-982-34-02.

Дружковка. Продам срочно 
дом в п. Яковлевка, 53 кв. м. газ в 
доме, кондиционер, интернет, вода 
постоянно, гараж, летняя кухня, 
хоз. постройки, огород 10 соток. 
Рядом остановка автобуса. Тел. 
095-291-55-73.

Дружковка. Срочно продам дом 
в пос. Яковлевка в хор. состоянии, 
летняя кухня, сарай, летнмй душ, 
уличный туалет, 7 соток земли, 
недорого. Тел. 050-536-75-63.

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

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

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

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

Краматорск. Продам дом со 
всеми удобствами, г. Краматорск, 
п. Марьевка. Тел. 050-150-70-37.

Сурово. Продается газифициро-
ванный дом по улице Грина. Дом 
утепленный, во дворе плитка. Тел. 
095-229-07-11.

Яковлевка. Продается дом со 
всеми удобствами в р-не путепро-
вода, хоз. постройки, гараж. Тел. 
066-485-94-17.

Иное

Дружковка. Отдам участок 
земли для овощей с поливом, хо-
зяину который любит землю. Тел. 
095-026-13-81.

Дружковка. Продается участок 
7 соток, ул. Потемкина 27, р-н ЦГБ, 
имеется газ, вода, гараж, хоз. по-
стройки, дом требует ремонта, может 
под дачу. Тел. 050-144-51-18.

Дружковка. Продам земельный 
участок, есть свет, вода. Авиаци-
онная 108. Тел. 095-437-50-33.

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

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

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

Гаражи

Дружковка. Продается гараж 
шлакоблочный с большим подва-
лом в обществе “Верховина“ на 
“Кирпичном“. Тел. 095-867-52-50.

Дружковка. Продам гараж в 
р-не Соборной площади или сдам 
в аренду. Тел. 095-479-52-01.

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

Транспорт

Автомобили

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

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

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

Мото, вело

Дружковка. Продам велосипед 
“Украина“ и гитару семиструнную. 
Тел. 095-412-31-22.

Дружковка. Продам велосипед 
Мустанг для подростка, б/у, в хо-
рошем состоянии, недорого, торг 
уместен. Тел. 095-132-17-99.

Дружковка. Продам велосипед, 
шосейник, рама карбон. В отличном 
состоянии. Тел. 066-790-98-33.

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

Дружковка. Продам скутер 
2-местный с документами. Тел. 
050-044-70-01.

Запчасти

Дружковка. Продам автомобиль-
ные шины с дисками б/у 20, авто ра-
дио “Хундай“. Тел. 095-809-52-62.

Дружковка. Продам два ската 
на 13 в сборе, новые, Беларусь, 
амортизатор,ремни безопасности. 
Тел. 066-385-36-79.

Мебель

Дружковка. Продается столик 
круглый, овальный, полированный. 
Сервант, шифоньер, диван, трельяж 
для дачи. 3 литровые банки, телеви-
зор цветной. Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам б/у мебель, 
недорого. Тел. 050-521-36-43, 
066-999-62-36.

Дружковка. Продам журнальный 
столик, детский манеж, два мягких 
стула, кровать полуторка на сетке, 
обеденный стол и четыре стула. 
Тел. 095-102-29-70.

Дружковка. Продам комплект 
мебели: диван и два кресла (новые), 
в упаковке. Бинокль. Два верблюжь-
их одеяла, новый чайный сервиз, 
кофейный. Тел. 096-475-85-00.

Дружковка. Продам кресло 
мешок, цвет вишня, стол круглый, 
стол письменный б/у, кухон-
ный шкаф, туфли женские. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам кухню, дл. 
1.8 м со столешницей и врезной 
мойкой в хорошем состоянии. Тел. 
050-826-98-01.

Дружковка. Продам мебель 
для дачи: диван, кровать, стол и 
др. Казан с крышкой на 6 л. Тел. 
095-656-22-57.

Дружковка. Продам прихожую 
в хорошем состоянии (4 едини-
цы). Стул компьютерный голуб. 
цв. Два комнатных дерева. Тел. 
067-141-07-23.

Дружковка. Продам стол обе-
денный круглый, стол письменный 
б/у, шкаф кухонный, обои белые. 
Тел. 095-455-74-90.

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

Зоомир

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

Дружковка. Продам козу, дойную 
(молоко, вкусное жирное, полезное 
очень). Тел. 066-202-91-03.

Дружковка. Продам корову и тел-
ку на молоко. Тел. 099-492-88-57.

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

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

Дружковка. Продам котят поро-
ды Мейн-кун, девочка красный-мра-
мор, мальчик черный-мрамор. Тел. 
066-026-09-92.

Дружковка. продам отельную 
корову, голштинской породы, вы-
соко удойную, спокойную. Второй 
отел в декабре, осеменена пле-
мен. Сементальской породы. Тел. 
095-392-26-18.

Дружковка. Продам телку 1.5 
года, черно-белая, двух свиней. 
Тел. 050-028-88-78.

Константиновка. Продам козу 
дойную. Тел. 050-614-68-65.

Мир растений

Дружковка. Продам комнатные 
растения: столетники, ден. деревья, 
молочай, юкку, розу, кактусы, хо-
вартию, мелиссу, декабрист. Тел. 

095-105-47-60.

Быттехника

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

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

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

Дружковка. Продам морозиль-
ную камеру, стиральную машин-
ку - автомат, холодильник. Тел. 
095-566-29-02.

Дружковка. Продам срочно: 
стиральную машину “Индезит“, 
холодильник “Индезит“, морозиль-
ную камеру “Горения“ 8 ячеек. Тел. 
095-291-55-73.

Дружковка. Продам хлебопечь 
“Kenwood“, электросоковыжи-
малку, электрофритирницу. Тел. 
066-071-15-63.

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

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

Дружковка. Продам холодильник 
“Донбасс“. Тел. 066-271-68-61.

Дружковка. Продам холодиль-
ник SEQ б/у, два телевизора б/у, 
водонагреватель (новый), бидон 
молочный б/у. Тел. 066-044-03-88.

Дружковка. Продам электри-
ческую фрукто-овоще сушилку 
“Цельмер“. Тел. 095-809-52-62.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам телеви-
зор “Samsung“ диаг. 52, плоский 
экран, в хорошем состоянии. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продам хороший 
компьютер. Тел. 095-151-08-00.

Медтехника

Дружковка. продам инвалидную 
коляску-рычажку и комнатную, обе 
новые, 20 2700 грн, за одну. Тел. 
095-812-93-65.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Дружковка. Продам недорого 
б/у сантехнику бежево-коричневого 
цвета: унитаз компакт, раковина 
с пьедесталом (тюльпан). Тел. 
050-578-87-47.

Дружковка. Продам обои, 
цвет белый с декором, недоро-
го. Столешницу кухонную. Тел. 
050-709-94-21.

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

Дружковка. Продам трубу 
азбесто-ценментнную, диаме-
тром 200 мм, длина 4 метра. Тел. 
050-990-96-12.

Дружковка. Продам чугунную 
батарею, 10 секций, б/у, по 60 грн. 
Тел. 095-859-70-20.

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

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

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

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

Продам профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продам два школь-
ных костюма для девочки, блузы, 
спортивную одежду, кордиган, 
брюки и многое другой одежды. 
Возраст 9-13 лет. Обувь р. 43-36-
37. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам мужскую 
одежду: куртка, дюбленка, брю-
ки, пиджаки, костюм, сорочки. 
размер 54-56-58. Недорого. Тел. 
095-163-28-81.

Дружковка. Продам мужскую 
одежу р. 43-44, пайты, куртки и 
др. Женская одежда новая и б/у 
р. 46-48. Обувь з. 37-38. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продам свадебное 
платье, шифон-атлас с перчатками 
раз. 48-50, иуфли белые 37 разм, 
низкий каблук. Все 2000 грн. Торг. 
Костюм свадебный, темно-коричне-
вый 48-50, рубашка белая. Все 500 
грн. Тел. 066-037-97-12.

Детский мир

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

Дружковка. Продам детскую 
коляску две в одной, зимне-лет-
ний вариант. Темно-бордового 
цвета 2000 грн. Торг уместен. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продам самокат, 
зимне-летняя резина, коляска 500 
грн, велосипед с род. ручкой 300 грн, 
горка для купания 80 грн, машинка 
толкатор. Тел. 066-831-44-13.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам аккордеон 
Аккорд “Альтаир“ в отличном состо-
янии, с чехлом-футляром. Звонить с 
8-00 до 18-00. Тел. 050-847-25-10.

Дружковка. Продам пианино, 
коричневое в хорошем состоянии. 
Тел. 095-520-43-71.

Книги

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

Дружковка. Продам библиотеку: 
детская энциклопедия, третьяков-
ка, классика (Пушкин, Лермонтов, 
Дюма, Драйзер...), современ. 
(Пикуль, Суворов, Маринина...), 
сказки (Буратино, Маугли, Барто...). 
Недорого. Тел. 095-163-28-81.

РАЗНОЕ

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

Дружковка. Отдам даром ко-
ровий навоз, много. Самовывоз. 
Район ЦГБ. Тел. 050-654-95-78.

Дружковка. Продается алюми-
ниевая лодка. Тел. 050-613-50-55.

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

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

Дружковка. Продается трельяж, 
шапка чернобурка на вязаной ос-
нове, лестница деревянная, высота 
3.2. Асбестовые трубы дл. 80 см и 
60 см. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. продается фляга, 
сушилка, казаны, обогреватели, 
антенна, паровой утюг, телевизор, 
маникены, магнитофон “Маяк“, 
двигатель на пылесос, зеркала, 
тремпеля. Тел. 095-555-73-22.

Дружковка. Продается: коля-
ска детская, раскладная, тен для 
водонагревателя 1.55 квт, элек-
торкипятильник 1.7 квт, Кальян, 
фотопарат “Смена“, утюг бытовой, 
импортный, электросоковыжималка. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается: коробка 
для электросчетчика,круг наждач-
ный Д=100 мм, бочка керамическая 
40 лит, лампа паяльная, лампа 
керосиновая, лампа дневного света 
ЛБ-80. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается: редуктор 
газовый, вентиль бронзовый, электр. 
машинка для стрижки волос, бокалы 
пивные, фужеры коньяные. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 2-х мест-
ную палатку, судочки, кровать на 
металлической сетке, банки 0.5 и 
3 литр., куртка (камуфляж). Тел. 
050-756-34-82.

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

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

Дружковка. Продам бидон 
алюмин. 10л, насос для полива, 
электро-тепло вентилятор, бочка 
керамическая- 60л, боска пласмас. 
- 100л, банки 0.5, 1, 2, 3, 4, 10л, 
доставка, ведра для меда - 10л. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам велосипед, 
газовую плиту, холодильник, эл. 
дрель, котел, таганок, эл. двига-
тель, соковыжималку, кастрюли, 
крупорушку, стеклянные бутыли, 
дистиллятор, эл. косу, мадогонку. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам венец бор-
товой для Болгарсокго погрузчика, 
металлические урны 75 грн. Тел. 
050-478-71-48.

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

Дружковка. Продам два бет. 
блока № 4, плита 2*3, бутыли, 3 
черепяных бочки, две кровати с 
полуторными матрацами, клетка для 
нутрий и кролей, арматура, трубы 
нержавейка. Тел. 095-425-02-30.

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

Дружковка. Продам дро-
ва со двора (самовывоз). Тел. 
050-906-63-45.

Дружковка. Продам емкость 
для воды 4 куб. м. Двигат. от 0,5 
до 4 квт. автокомпресор, стальн. 
круг рад. 50 диам. 2.5, редуктора, 
круги наждачные, паяльная лампа. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам емкость из 
нержав. стали на 50 л., газ. шланги с 
редуктором, тремпеля пластиковые. 
Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам карниз 
пластмассовый, коричневый, новый 
4.20, железные алюминиевые 2 
штуки 2*1.20 и 1.4, плащ резиновый 
рыбацкий 50 грн, гладилка 25 грн, 
обогреватель. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам кастрюлю 
эмал., 5 л. с крышкой, сост. отичн. 
(Запорожская), сковорода стальная 
с двумя ручками из дерева, диаметр 
30 см., высота 8 см., без крышки. 
После 18-00. Тел. 066-077-16-95.

Дружковка. Продам ковер из 
чистой шерсти 2*3 м., производство 
Египет, теплые тона, отличное 
состояние, плотный. После 18-00. 
Тел. 066-077-16-95.
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Дружковка. Продам ковер нату-
ральный 2.5*3.5, швейную машинку 
ножную, вешалки настенные, белые 
1 м. и 0.5 см. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам котел 
отопительный водогрейн. стальной 
АТЕМ Житомир-3 кс-г-012сн (2012 
г. вып.) Эксплуат. 1 сезон. Тел. 
050-906-63-45.

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

Дружковка. Продам матрацы 
на 2 спальную кровать в хоро-
шем состоянии. 160*190 см. Тел. 
050-151-33-25.

Дружковка. Продам межкомнат-
ную деревянную дверь, цвет Ольха, 
0.80*2 с луткой, обналичниками, 
ручка, навесы б/у в идеальном 
состоянии. Тел. 050-604-69-58.

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

Дружковка. Продам недоро-
го дрова из своего сада, пиле-
ные, рубаные. Самовывоз. Тел. 
066-744-11-66.

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

Дружковка. Продам печь “бур-
жуйка“ под твердое топливо. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам разборный 
домик пчеловода, улья, лежаки, 
корпусные и ящики для суши. Тел. 
066-071-15-63.

Дружковка. Продам стеклянные 
банки 0.5 и 1 л, электроды АНО-4, 
микроволновка, стол сервиз “ночка“, 
пароочиститель, телевизор LG. Тел. 
050-661-06-55.

Дружковка. Продам стол полиро-
ванный, раздвижной 400 грн. Печь 
газовая 400 грн. Бочка для воды, 
пластмассовая 250 грн (120 литров). 
Телевизоры: Самсунг 1200 грн., Фу-
най 300 грн. Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам трубы не-
ржавейка, арматура, тиски, емкости 
для воды из нержавейки и простые 
(разного объема) Вкладыши на ГАЗ 
и МАЗ. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам ходунки 
взрослые, кровать полуторка 350 
грн. Тел. 050-988-55-52.

Дружковка. Продам холдильник 
“Донбасс“ 2-х камерный, уголок 
кухонный, стол тумба и пенал 
(Польша), телевизор “Samsung, 
LG“, машинка швейная ножная, 
банки 3 л, шланг поливной. Тел. 
095-604-79-07.

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

Дружковка. Продам холодиль-
ник, телевизор 55 см/диагональ, 
домашний кинотеатр с колонками, 
тумбочка натуральное дерево, 
радиатор, два стула кож. зам. Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Продам холодиль-
ник, телевизор, морозильную каме-
ру, сейф, посуду, стол, банки, ковер, 
дрель, лосиные рога, стулья офисн, 
эл. кипятильник, соковыжималку. 
Тел. 050-776-56-05.

Дружковка. Продам швейную 
машинку “Подольск“, стол тумба, 
комод, телевизор б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам швейную 
машинку, ручная, подольская в 
хорошем состоянии 400 грн. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам швейную 
ножную машинку “Науман“, парники 
3 и 4 м. в упаковке. Тел. 050-290-
96-96, 095-126-89-56.

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

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

Дружковка. Продаю новую 
автоматику к котлу, стиральную 
машинку, телевизор, ковер, цир-
кулярку, шлифмашинку, соковы-
жималку, соковарку, зарядное для 
авто, палас, пресс для винограда, 
две дверцы для угольной печи. Тел. 
099-140-59-06.

Константиновка. Продам диван 
раскладной б/у, газовую печь 4-х 
комфорочную, цвет серый б/у. Тел. 
099-426-37-31.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю хо-

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

Недвижимость

Дружковка. Куплю 2-3 комн. кв, 
на 2 - 3 этаже, с долгами, недорого. 
Тел. 050-274-81-13.

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

Быттехника

Дружковка. Куплю газовую 
плиту, холодильник, стиральную 
машинку, тиски, таганок. Тел. 
099-140-74-16.

Дружковка. Куплю телеви-
зор в рабочем состоянии. Тел. 
050-213-48-94.

Константиновка. Куплю крышку 
на стиральную машину верти-
кальную фирма whirlpool. Тел. 
050-946-41-50.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю металли-
ческую сварную дверь. Метал не 
менее 2 мм, 950*2.050, правую, 
дверной прем не менее 900*2000. 
Тел. 099-055-97-10.

Прочее
Дорого куплю старые нера-

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

Дружковка. Куплю люминес-
центные лампы, длиной 60 см., 18 
ват. Тел. 050-478-71-48.

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

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

Дружковка. Куплю самца нутрии, 
окрас черный или стандарт, 9-10 
мес. Тел. 095-243-27-84.

Дружковка. Куплю щенка, пе-
кинеса, девочку, 1-2 месяца. Тел. 
068-276-72-20.

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

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

СДАМ
Дружковка. Меняю небольшой 

дом с газом 81 м/кв, в пос. Сурово 
на 2-комн. кв. Тел. 066-505-81-32.

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

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

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

Дружковка. Сдается 2-комн. кв. 
на длительный срок (1-этаж, район 
школы № 17), частично с мебелью. 
Тел. 066-760-22-72.

Дружковка. Сдам 1 комн. кв. 
1/5 порядочной семье на длитель-
ный срок, район Пушки. Квартира 
с мебелью и бытовой техникой, 
решетки, после ремонта. Тел. 
095-401-67-65.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв в 
р-не “Ледовой Арены“ с хорошим 
ремонтом и всей бытовой техникой. 
Тел. 095-314-20-14.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв с 
ремонтом, Соборная площадь. Тел. 
095-314-20-14.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв, по 
ул. Соборная. Тел. 095-392-33-42.

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

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

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Сдам дом п. Яков-
левку недорого или продам. Тел. 
095-616-53-65.

Дружковка. Сдаю 2-комн. кв 
рядом с маленьким самолетом. Тел. 
066-710-48-79.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1-комн. 

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

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

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. кв, 9 

этаж, 10-н-н, с долгом на небольшой 
дачный домик в Дружковке или 
Краматорске. Тел. 099-716-32-60.

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

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

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

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

Дружковка. Меняю дом с допла-
той, 40 м/кв, 5 соток на Молоково на 
маленькую 1-комн. кв. или продам. 
Тел. 066-941-75-17.

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

Потери и находки
Документы

Втрачений атестат про середню 
освіту НК 11539621 на ім‘я Оболон-
цевої Марини Вікторівни, вважати 
недійсним.

Втрачений військовий квиток на 
ім“я Лінника Володимира Петровича, 
вважати недійсним.

Дружковка. Утерян паспорт в 
р-не маг. Абсолют, на имя Молоден-
кова Татьяна Васильевна, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
097-824-73-41, 050-034-59-49.

Загублені документи на домо-
володіння на ім‘я Гайового Миколи 
Георгійовича, м.Дружківка, вул. 
Братська №40 вважати недійсними.

Прочее

Дружковка. В районе ЦРБ был 
утерян ключ от машины. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждения. 
Тел. 095-392-33-81.

Сообщения
Дружковка. Ищем владельцев 

нежилого помещения, расположен-
ного-Дружковка, ул. Козацкая, д. 
68, для ликвидации аварии. Тел. 
099-323-67-85.

Дружковка. Котята вислоухие, 
котик и кошечка. Обращаться Де-
кабристов 5а. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Отдам щенков 
дворняжки, 3 месяца в хорошие 
руки. Тел. 095-813-35-32.

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

Ищу работу
Дружковка. Женщина 55 

лет, ищет работу няни для ма-
лышей о/р, рекомендации. Тел. 
095-460-98-18.

Дружковка. Женщина срочно 
ищет любую оплачиваемую работу в 
черте города, уборка по дому, уход 
за пожилыми людбми, помощь лю-
дям. Тел. 095-451-75-42.

Дружковка. Ищу работу - жен-
щина 57 лет, в. о., кассира, диспет-
чера,реализатора хлебобулочных 
изделий. Тел. 050-987-90-28.

Дружковка. Ищу работу во-

дителем категории “B“ или дру-

гую оплачиваемую работу. Тел. 

099-148-48-89.

Дружковка. Ищу разовую работу 

на приусадебном участке, грузчиком, 

копать траншеи и другие работы. 

Тел. 099-517-33-75.

Дружковка. Мужчина 60 лет, 

ищет любую оплачиваемую работу, 

копка ям, траншей, огородов. Тел. 

095-372-98-07.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу сиделку для 

парализованного мужчины. Работа 

с 9-00 до 18-00. Тел. 050-545-32-

16, 073-148-33-21.

Дружковка. Ищу человека 

по уходу за инвалидом с пра-

вом наследования жилья. Тел. 

095-151-12-46.

Дружковка. Требуется мастер 

маникюра, парикмахер, лэш-

мейкер на арендное место. Тел. 

099-390-99-17.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
24 августа - 30 августа

ОВЕН  Не бойтесь активных действий для достиже-
ния поставленных перед собой целей: приложенные 
усилия принесут результат. На работе вероятны 
изменения к лучшему.

ТЕЛЕЦ Вы сумеете преодолеть препятствия, если будете 
проявлять эмоциональное спокойствие и настойчивость. 
Вам необходимо приложить максимум сил и терпения, 
чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей.

БЛИЗНЕЦЫ  События, которые происходят вокруг 
вас, свидетельствуют об изменениях в вашей жизни. 
И это перемены к лучшему. Не исключено, что вы 
получите выгодное деловое предложение.
РАК На происходящее следует смотреть философски. 
Всё вокруг суета сует, вы же можете извлечь нечто 
полезное для себя, просто наблюдая за развитием 
событий.

СКОРПИОН Наступает успешная, активная, наполненная 
яркими событиями неделя. Вас ждут солидная прибыль 
и заманчивое деловое предложение. Ваши планы и 
замыслы удачно реализуются, авторитет вырастет.

РЫБЫ  На работе понадобится все ваше самооб-
ладание, чтобы сохранять спокойствие, несмотря 
на меняющиеся обстоятельства. Начальство явно 
ждет от вас проявления инициативы.

ЛЕВ  Вы опять готовы удивить окружающих, постарай-
тесь только, чтобы удивление их было восхищенным, 
а не возмущенным. Ваши тайны могут открыться, так 
что готовьтесь давать объяснения.

СТРЕЛЕЦ Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя 
в прекрасной форме, однако все же не стоит разбазари-
вать энергию. Доверьте часть дел надежным партнерам, 
за собой же оставьте самое главное.

ВОДОЛЕЙ Стоит проявить здравомыслие и бдитель-
ность. Желательно последить за своими высказы-
ваниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это 
никому еще не приносило пользы.

ВЕСЫ  У вас появится шанс значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь верно выбрать направление. Вы 
сможете плодотворно поработать над завершением 
какого-то важного дела и успешно реализовать на-
меченный план.

КОЗЕРОГ Вы можете обрести новых друзей, ваша ра-
бота станет интереснее и увлекательнее. Вам может 
достаться нелегкая задача, однако вы решите ее прак-
тически безупречно.

ДЕВА Сведите к минимуму контакты с представителями 
власти, налоговых и финансовых органов, отложите всё 
это. Вероятны перепады настроения, которые могут 
привести к творческому и психологическому кризису.

°C: ночь +23°, день 
+29°. Восход солнца – 
05:29, заход – 19:35. 
Продолжительность 
дня – 14:06.

°C: ночь +24°, день 
+29°. Восход солнца – 
05:30, заход – 19:33. 
Продолжительность 
дня – 14:03.

°C: ночь +23°, день 
+27°. Восход солнца – 
05:32, заход – 19:32. 
Продолжительность 
дня – 14:00.

°C: ночь +20°, день 
+25°. Восход солнца – 
05:33, заход – 19:30.
Продолжительность 
дня – 13:57.

°C: ночь +20°, день 
+23°. Восход солнца – 
05:34, заход – 19:28. 
Продолжительность 
дня – 13:54.

°C: ночь +20°, день 
+24°. Восход солнца – 
05:36, заход – 19:26.
Продолжительность 
дня – 13:50.

°C: ночь +24°, день 
+29°. Восход солнца – 
05:37, заход – 19:24. 
Продолжительность 
дня – 13:47.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

24 августа, 7 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Скорпионе. 
Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, 
ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры и 
обсуждения прои� дут на высоте и будут очень успешны, 
они доставят Вам и окружающим массу позитивных 
эмоции�  и удовлетворение. Новая стрижка подарит 
Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.

25 августа, 8 лунныи�  день. «Первая четверть» в 
Скорпионе. Эмоции сегодня будут окружать Вас повсюду, 
Вам даже может показаться, что их слишком много, 
захочется наи� ти тихое место, оно Вам понадобится, 
чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства 
в порядок. Стрижка сегодня позволит избавиться от 
болезнеи� , также привлечет деньги.

 26 августа, 9 лунныи�  день. «Растущая Луна» в 
Стрельце. Эмоциональныи�  фон постепенно приходит 

в норму. Самое время прии� ти в чувства и готовиться 
к новому. Новые задумки с их проблемами и 
препятствиями решаются легко. Стрижка сегодня 
означает обострение интуиции, которая в этот день 
Вам, безусловно, поможет. Луна все еще растущая, что 
поспособствует росту волос.

27 августа, 10 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Стрельце. 
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, 
делиться с окружающими своими идеями и мыслями. 
Стоит внимательно следить за своими желаниями, 
чтобы не навредить себе. Излишняя активность может 
спровоцировать негативные чувства к Вам. Вообще 
любое кардинальное воздеи� ствие на волосы сегодня 
неблагоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив, 
или несчастье, не стоит сегодня стричься. 

28 августа, 11 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Козе-
роге. Сегодня вы можете почувствовать излишнюю 
свободу, Вы можете поддаться провокациям и соблаз-
нам. Есть риск быть втянутым в спор, или конфликт. 

Постараи� тесь свести общение с незнакомцами к ми-
нимуму. Стрижка сегодня - отличная подстраховка 
от недугов и неудобств. Стрижка волос при растущеи�  
луне благотворно скажется на их росте.

29 августа,  12 лунныи�  день. «Растущая Луна» в 
Козероге. Сегодня не стоит сидеть на одном месте, 
день наполнен энергиеи�  и движением, попробуи� те 
получить максимум эмоции�  от всего, что вы делаете. 
Ближе к вечеру можно провести день со своеи�  семьеи�  
или близкими друзьями. Стрижка сегодня может 
негативно повлиять на Ваше самочувствие.

30 августа,  13 лунныи�  день. «Растущая Луна» в 
Водолее. Сегодня нужно контролировать свои 
деи� ствия, поскольку они могут вызвать всплеск как 
позитивнои� , так и негативнои�  энергии. Начинает 
обостряться “деловои�  нюх”. Вы сможете справиться с 
большим количеством информации. Стрижка сегодня 
позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от 
негативнои�  энергетики обид. 

НА АВГУСТ

    12.08.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Кума. 5. Опасность. 10. Арык. 15. Физика. 18. Аммиак. 19. Тапер. 20. Ремез. 21. Втык. 22. Аметист. 26. 

Адью. 27. Котлета. 28. Анабиоз. 29. Грош. 31. Флорист. 32. Клок. 34. Карабас. 36. Секретарь. 37. Ботаник. 41. 
Кома. 43. Схема. 44. Опера. 45. Квок. 47. Старье. 48. Пароль. 51. Арес. 52. Отрок. 53. Сцена. 54. Трап. 56. 
Подарок. 58. Лакомство. 62. Тактика. 66. Вонь. 69. Епархия. 71. Осот. 73. Доброта. 74. Депутат. 75. Жлоб. 77. 
Кипяток. 81. Крах. 82. Велюр. 83. Обвес. 84. Звезда. 85. Вакуум. 86. Фата. 87. Антипатия. 88. Брат. 

По вертикали: 
1. Диктор. 2. Цинк. 3. Картошка. 4. Мотель. 6. Пора. 7. Саке. 8. Очки. 9. Торт. 11. Резьба. 12. Карточка. 13. 

Ямка. 14. Сальто. 16. Юпитер. 17. Имение. 23. Малек. 24. Турне. 25. Соска. 29. Гамак. 30. Шпагат. 32. Кличка. 
33. Качок. 35. Бухгалтер. 38. Терновник. 39. Заметка. 40. Форпост. 42. Обзор. 46. Обуза. 49. Ассоль. 50. Стекло. 
51. Архив. 55. Пакет. 57. Автограф. 59. Капли. 60. Марля. 61. Трико. 63. Терапевт. 64. Метель. 65. Джезва. 67. 
Облава. 68. Привет. 70. Буксир. 72. Оракул. 76. Бязь. 77. Крен. 78. Пари. 79. Туба. 80. Копи. 81. Кокс.

3. Гараж для электричек. 5. Специалист по скоту в совхозе. 
10. Лента первоклассницы. 15. Украшение на ушах. 18. 
Имущественный итог развода. 19. Зеленое чувство грусти. 20. 
“Красный цветок” у Маугли. 21. Фальшивые новости. 22. Кран 
для пожарников. 26. Первая одежда Адама и Евы. 27. Маршрут 
следования без остановок. 28. Машина для экскурсий. 29. 
Толстая плотная ткань для пальто. 31. Трехногий помощник 
фотографа. 32. Обман с серьезным лицом при игре в покер. 
34. Бинт, наложенный на рану. 36. Письменное сообщение, 
направленное руководству. 37. Представление мартовских 
котов. 41. Середина сложенного листа. 43. Голубая артерия 
Украины. 44. Вести из уст в уста. 45. Место отмотки намотанного 
срока. 47. Церковные хористы. 48. Кашка для барашка. 51. 
Официальная эмблема государства. 52. Деньги взаймы у 
банка. 53. Утроба с шестым чувством. 54. Автор одного из 
Евангелий. 56. Награда для ушей. 58. Летние дамские туфли. 
62. Небольшой пригородный жилой дом. 66. Сказочное чудо. 
69. Другое название ватерпаса. 71. Шарообразный снаряд. 
73. Вид банковского вклада. 74. Небесный соперник синицы. 
75. Высохшие останки святых. 77. Пощечина от души. 81. 
Сооружение через реку. 82. Одна из сторон треугольника. 
83. Душераздирающий крик. 84. Полукруглый парный знак 
препинания. 85. Пристанище Робинзона. 86. Ширпотребное 
искусство. 87. Взрыватель, применяемый для подрыва заряда. 
88. Сказочный кот Бабы-Яги. 

По горизонтали:
1. Произведение, оставшееся в веках. 2. Поклажа на спине 

осла. 3. Взрывная работа в тылу врага. 4. Диплом, выдаваемый 
изобретателю. 6. Символ семейного тепла. 7. С терпением - 
все перетрут. 8. Булка, заплетенная косой. 9. Земледелец в 
Спарте. 11. Книга с фотографиями. 12. Символический атрибут 
бога морей. 13. Гордиева работа. 14. Очки, что держатся за 
переносицу. 16. Мороженое для Хоттабыча. 17. Вооруженный 
эскорт арестанта. 23. Неизменный спутник икса. 24. Медный 
колокол на кораблях. 25. Револьвер песенной Мурки. 29. Груша 
в лимонаде. 30. Заплатка для больного зуба. 32. Дерево, сок 
дающее. 33. Одежда солдата или школьника. 35. Небольшая 
штора на окне. 38. Шиворот наизнанку. 39. Склад оружия и 
боеприпасов. 40. Мужской костюм для церемоний. 42. Шах 
шахматной королеве. 46. Приобретеный опыт, привычное 
умение. 49. Фрукт для жареного гуся. 50. Лепешка из жидкого 
теста. 51. Населенный пункт. 55. Друг в Испании. 57. Препятствие 
на пути весеннего медведя. 59. Трос грузчика и парашюта. 60. 
Хорошо забытое старое. 61. Реальный кандидат в мужья. 63. 
Миллиард, умноженный на тысячу. 64. Всемирно известный 
аукцион. 65. Детсадовское подразделение. 67. Пропажа в стоге 
сена. 68. Молчанка в знак протеста. 70. Прозрачная бумага 
для снятия копий. 72. Сок квашеной капусты. 76. Деревянный 
крестьянский дом. 77. Обращение к Богу в молитве. 78. Детский 
конструктор с мировым именем. 79. Очень большое количество. 
80. Модель “Шевроле”. 81. Взвесь в грязной воде.

По вертикали:

ПОГОДА • АВГУСТ

Среда 
19 августа

Четверг
20 августа

Пятница
21 августа

Суббота
22 августа

Воскресенье
23 августа

Понедельник
24 августа

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

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

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

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

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

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

можНа Подати лише одну заявкуна одиніз трьох лотів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Про ПроведеННя коНкурсу  По визНачеННю Проєктів-Переможців для участі у міській Програмі сПрияННя створеННю та Підтримки об’єдНаНь сПіввласНиків  багатоквартирНих будиНків у                                    
м .костяНтиНівці На 2020 рік

міська Програма сПрияННя створеННю та Підтримки об’єдНаНь сПіввласНиків  багатоквартирНих будиНків у  м. костяНтиНівці На 2020 рік (далі-Програма)  Передбачає заПроваджеННя коНкурсу 
серед  об’єдНаНь сПіввласНиків  багатоквартирНих будиНків міста щодо реалізації ПідготовлеНих Ними Проєктів На каПітальНий ремоНт шляхом сПівфіНаНсуваННя з міського бюджету та власНих 
вНесків осбб.

оргаНізатор коНкурсу- уПравліННя комуНальНого госПодарства м.костяНтиНівки, телефоН 4-02-82, електроННа адреса: ukr@ konstrada.gov.ua
коНкурсНий відбір Проєктів відбудеться за Процедурою, встаНовлеНою Порядком ПроведеННя коНкурсу По визНачеННю Проєктів-Переможців для участі  у міській Програмі сПрияННя створеН-

Ню та Підтримки об’єдНаНь сПіввласНиків  багатоквартирНих будиНків у м.костяНтиНівці На 2020 рік , затверджеНим рішеННям костяНтиНівської міської ради від 23.04.2020 № 6/101-1997 
(далі- Порядок).

у коНкурсі можуть брати участь осбб, які виготовили ПроєктНо-коштористу докумеНтацію На каПітальНий ремоНт та у встаНовлеНому закоНом Порядку Провели її ексПертизу ( у разі Необхід-
Ності). кожеН учасНик коНкурсу може Подати Не більше одНієї коНкурсНої докумеНтації щодо ПроведеННя одНого виду каПітальНого ремоНту багатоквартирНого будиНку.

до участі у коНкурсі доПускаються ті учасНики (осбб) , коНкурсНа докумеНтація яких відПовідає вимогам Порядку та дольова участь власНих вНесків учасНика у сПівфіНаНсуваННі складає Не 
меНш 10% від заявлеНої суми На каПітальНий ремоНт. вимоги до коНкурсНої докумеНтації,Порядку її оформлеННя та ПодаННя містяться у розділі іі Порядку та додатках до Нього.

коНкурсНа докумеНтація складається з  : заяви На участь у коНкурсі за встаНовлеНою формою (додаток 1 до Порядку); ПроєктНо-кошторисНої докумеНтації та, у разі НеобхідНості,
ексПертНого звіту Про ПроходжеННя її ексПертизи (оригіНал);коНкурсНої ПроПозиції ( додаток 2 до Порядку); виПиски або довідки з баНку щодо НаявНості у осбб рахуНку та його ПоточНого 

стаНу (оригіНал); НалежНим чиНом засвідчеНих коПій таких докумеНтів: статут осбб; свідоцтво Про державНу реєстрацію осбб, а у разі , якщо воНо Не видавалося, витяг з єдиНого держав-
Ного реєстру юридичНих осіб, фізичНих осіб – ПідПриємців та громадських формуваНь; Протокол загальНих зборів осбб, На яких ПрийНято рішеННя Про НеобхідНість каПітальНого ремоНту та 
участь у Програмі; Протокол устаНовчих зборів осбб Про утвореННя оргаНів уПравліННя та обраННя голови осбб.

коНкурсНа докумеНтація Приймається оргаНізатором коНкурсу за адресою: м. костяНтиНівка, вул. олекси тихого , 260, будівля викоНавчого комітету  міської ради, кімНата 211а  в По-
Неділок-четвер з 8:00 до 16:00, в П’ятНицю- з 8:00 до 15:00  у заПечатаНому коНверті із ПозНачкою  «На коНкурс По визНачеННю Проєктів-Переможців для участі у міській Програмі сПрияННя 
створеННю та Підтримки об’єдНаНь сПіввласНиків  багатоквартирНих будиНків у м .костяНтиНівці На 2020 рік» із зазНачеННям адресата (оргаНізатора коНкурсу) та відПравНика (учасНика коНкур-
су). коНкурсНа докумеНтація також може бути НадаНа оргаНізатору коНкурсу Поштою. 

Прийом коНкурсНої докумеНтації буде здійсНюватися Протягом 30 калеНдарНих дНів з момеНту Публікації цього іНформаційНого ПовідомлеННя.
додаткову іНформацію можНа отримати в робочі дНі з 8:00 до 16:00 (у П’ятНицю- з 8:00 до 15:00) за тел. 4-02-82, 4-03-37 і за вищевказаНою адресою.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
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22 № 34 / Среда / 19 августа 2020

Объявления

Объявления

Найменування 
органу управління

Код органу 
управління

Код за ЄДРПОУ 
балансоутримувача

Найменування 
балансоутримувача

Адреса 
балансоутримувача

Контактний телефон 
балансоутримувача

Вид 
потенційного 

об’єкта оренди1

Назва 
потенційного 

об’єкта оренди2

Місцезнаходження 
потенційного об’єкта 

оренди
Регіон об’єкта 

оренди (область)

Код класифікатора 
об»єкта адміністративно-

територіального 
устрою України для 
місцезнаходження 

потенційного об’єкта 
оренди3

Пропозиції щодо 
використання об’єкта 

оренди4
Характеристика об’єкта 

оренди5 Площа об’єкта оренди, кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Виконавчий комітет 

Костянтинівської 
міської ради

420 30098218 Управління комунального 
господарства

м.Костянтинівка, 
вул. Олекси Тихого, 

260
(06272)42307 Нерухоме майно Нежитлове 

приміщення
85110, Донецька 

обл.,м.Костянтинівка, 
пл.Перемоги,8 

Донецька 1412600000
для розміщення 

офісу, учбових класів, 
аудиторій

розташовано на IV поверсі 
адмінбудівлі. Потребує 
капітального ремонту

709,6

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 30098218 Управління комунального 

господарства
м.Костянтинівка, 

вул. Олекси Тихого, 
260

(06272)42307 Нерухоме майно Нежитлове 
приміщення

85110, Донецька 
обл.,м.Костянтинівка, 

пл.Перемоги,8 
Донецька 1412600000

для розміщення 
офісу, учбових класів, 

аудиторій
вимогає капітального 

ремонту 737,1

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 02142879 Управління освіти міської 

ради м.Костянтинівки
м.Костянтинівка, 

пр.Ломоносова, 150 (06272)27542 Нерухоме майно Нежитлова 
будівля

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Трудова, 479
Донецька 1412600000

Використання об’єкту 
залежно від виду 

діяльності орендаря 
( для розміщення 

офісних приміщень, 
соціально-побутових 

об’єктів)

3-х поверхова будівля 
колишньго гуртожитку 

школи-інтернату                                       
Потребує ремонту

2624

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 02142879 Управління освіти міської 

ради м.Костянтинівки
м.Костянтинівка, 

пр.Ломоносова, 150 (06272)27542 Нерухоме майно Будівля гаражу
85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Трудова,479
Донецька 1412600000 гараж,склад Одноповерхова будівля 357

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 03336580

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

«КОСТЯНТИНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ»

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Злагоди, 4

(6272)4-11-74 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114, Донецька обл., 
м.Костянтинівка, 

вул. Злагоди, 4 Донецька 1412600000 Для розміщення офісу Розташовано на I поверсі 
2-х поверхової адмінбудівлі 

Загальна площа -50,4 кв.м.                              
(у тому числі корисна площа -37,1 
кв.м., площа приміщень загального 

користування- 13,3 кв.м.)

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 03336580

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

«КОСТЯНТИНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ»

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Злагоди, 4

(6272)4-11-74 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114, Донецька обл., 
м.Костянтинівка, 

вул. Злагоди, 4 Донецька 1412600000 Для розміщення офісу
Розташовано на I поверсі 

2-х поверхової адмінбудівлі 
.             Потребує 

капітальному ремонту.

Загальна площа -40,6 кв.м.                             
(у тому числі корисна площа -27,3 
кв.м., площа приміщень загального 

користування- 13,3 кв.м.)

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 03336580

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

«КОСТЯНТИНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ»

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Злагоди, 4

(6272)4-11-74 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114, Донецька обл., 
м.Костянтинівка, 

вул. Злагоди, 4 Донецька 1412600000 Для розміщення офісу Розташовано на I поверсі 
2-х поверхової адмінбудівлі. 

Загальна площа - 37,6 кв. м.                            
(у тому числі корисна площа - 33,1 
кв. м., площа приміщень загального 

користування - 4,5 кв.м.) 

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 3336580

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

«КОСТЯНТИНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ»

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Злагоди, 4

(6272)4-11-74 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114, Донецька обл., 
м.Костянтинівка, 

вул. Злагоди, 4 Донецька 1412600000 Для розміщення офісу Розташовано на I поверсі 
2-х поверхової адмінбудівлі 

Загальна площа -43,2 кв.м
.                             (у тому числі корисна 

площа -38,7 кв.м., площа приміщень 
загального користування- 4,5 кв.м.)

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 3336580

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

«КОСТЯНТИНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ»

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Злагоди, 4

(6272)4-11-74 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114, Донецька обл., 
м.Костянтинівка, 

вул. Злагоди, 4 Донецька 1412600000 Для розміщення офісу Розташовано на I поверсі 
2-х поверхової адмінбудівлі 

Загальна площа -45,10 кв.м
.                              (у тому числі корисна 

площа -40,6 кв.м., площа приміщень 
загального користування- 4,5 кв.м.)

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 43082872

КНП «Міська 
стоматологічна поліклініка 
Костянтинівської міської 

ради» 

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Бурденко, 14 

(06272)2-71-04 Нерухоме майно Будівля гаражу
85114, Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Театральна, 16
Донецька 1412600000 Гараж, склад

Одноповерхова будівля.                  
Потребує капітальному 

ремонту.
66,9

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно Нежитлові 
приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Трудова,449
Донецька 1412600000

розміщення офісу, 
соціально-побутових 

об’єктів.

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку.                            

Потребує ремонту.
178,8

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Трудова, 447
Донецька 1412600000

розміщення офісу, 
соціально-побутових 

об’єктів.

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку.                      

Потребує ремонту.
167,4

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Театральна, 20/23
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку. 

Потребує капітальному 
ремонту.

29,8

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул.

Театральна, 20/46
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку. 

Потребує капітальному 
ремонту.

35,86

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення
85114,Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 26/2,19 Донецька 1412600000 для розміщення офісу
Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку. 

Потребує капітальному 
ремонту.

84,99

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул.

Театральна, 26/38
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку. 

Потребує капітальному 
ремонту.

36,96

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85114, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул.Шмідта, 24

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Поштова, 27
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку. 

Потребує капітальному 
ремонту.

68,3

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Частина 

нежитлового 
вбудованного 
приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул.

Поштова,27
Донецька 1412600000

розміщення офісу, 
соціально-побутових 

об’єктів.

Розташовано на I поверсі 
житлового будинку.                 

Потребує капітальному 
ремонту.

163,5

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Поштова,21/1
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку.                              

Потребує капітальному 
ремонту.

34,6

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 
Поштова, 21/2,23,24,45

Донецька 1412600000 для розміщення офісу
Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку.                              

Потребує капітальному 
ремонту.

139,8

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Поштова, 19/18
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташовано у цокольному 
поверсі житлового будинку.                              

Потребує капітальному 
ремонту.

39,5

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, 

вул.Поштова,2/вул.
Правобережна, 254

Донецька 1412600000 для розміщення офісу Розташовано на першому 
поверсі житлового будинку.                                                 27,5

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, Поштова, 

20/3,4
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташовано у 
цокольному поверсі.                             

Потребує капітальному 
ремонту.

83,7

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85114, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул.Шмідта, 24

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 
Першотравнева, 177

Донецька 1412600000 для здійснення 
торгівлі

Розташоване на I поверсі 
житлового будинку.                               

Потребує капітальному 
ремонту.

71,8

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Незалежності,220
Донецька 1412600000

Розміщення офісів, 
соціально-побутових 

об’єктів.
Розташоване на I поверсі 

житлового будинку .        114,3

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Незалежності,220
Донецька 1412600000

Розміщення офісів, 
соціально-побутових 

об’єктів.
Розташоване на I поверсі 

житлового будинку .         205,7

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Незалежності, 212
Донецька 1412600000 для здійснення 

торгівлі
Розташоване на I поверсі 

житлового будинку .         143,9

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85113,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул.

Промислова, 97
Донецька 1412600000 складське приміщення

Одноповерхова будівля, 
потребує капітальному 

ремонту.
446,1

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, 
Демещенко, 64

Донецька 1412600000 для розміщення офісу
Розташовано в 

одноповерховій будівлі, 
потребує ремонту.

30,6

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Частина 

нежитлового 
вбудованного 
приміщення

85107,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул.

Бульварна,31
Донецька 1412600000

для об’єктів 
соціально- побутового 

призначення
Розташовано на I поверсі 

житлового будинку . 34,9

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85114, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул.Шмідта, 24

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85107,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Житомирська, 17
Донецька 1412600000 для здійснення 

торгівлі

Розташовано на I поверсі 
житлового будинку.                                 

Потребує капітальному 
ремонту.

94,8

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

полупідвальне 
приміщення

85110,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул.

Леваневського, 20
Донецька 1412600000 для розміщення офісу

Розташоване у 
житловому будинку.                       

Потребує капітальному 
ремонту.

40,4

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно Будівля складу 
№4

85110,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Шмідта, 5А
Донецька 1412600000 складське 

призначення
Одноповерхова будівля.           
Потребує капітальному 

ремонту.
331,4

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно Будівля складу-
холодильників

85110,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Шмідта, 5А
Донецька 1412600000 складське 

призначення
Одноповерхова будівля.                                
Потребує капітальному 

ремонту.
230,1

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85114, Донецька 
обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 
підвальне 

приміщення

85114,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул. 

Трудова, 447
Донецька 1412600000

для розміщення 
офісу, об’єктів 

соціально- побутового 
призначення

Розташоване у житловому 
будинку. 105,9

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Частина 

нежитлового 
вбудованного 
приміщення

85114,Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул.

Незалежності, 212
Донецька 1412600000

для розміщення 
офісу, об’єктів 

соціально- побутового 
призначення

Розташоване у житловому 
будинку. 48,6

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85113,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, 

пр.Ломоносова, 101 А
Донецька 1412600000 для розміщення офісу Розташоване на 3- му 

поверсі.                 108,4

Виконавчий комітет 
Костянтинівської 

міської ради
420 33980739

КП «Служба 
единого замовника» 

Костянтинівської міської 
ради

85110, 
Донецька обл., 

м.Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 24 

(06272)2-03-28 Нерухоме майно
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення

85113,Донецька обл., 
м.Костянтинівка, вул.

Європейська,9
Донецька 1412600000

для розміщення 
офісу, об’єктів 

соціально- побутового 
призначення

Розташоване у житловому 
будинку 62
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ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ПРО ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М. КОСТЯНТИНІВКИ, ЯКІ СТАНОМ НА 01.02.2020 Р. ПЕРЕБУВАЛИ У ПЕРЕЛІКАХ НЕРУХОМОГО МАЙНА, щО МОжУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ В 

ОРЕНДУ.
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Повідомляємо Про Початок громадського обговореННя звіту з оціНки вПливу На довкілля 
ПлаНоваНої діяльНості, зазНачеНої у ПуНкті 1 цього оголошеННя, з метою виявлеННя, збираННя 
та врахуваННя зауважеНь і ПроПозицій громадськості до ПлаНоваНої діяльНості.

1. ПлаНоваНа діяльНість.
ПлаНоваНа діяльНість Полягає у видобуваННі корисНих коПалиН – вогНетривких глиН На кар’єрі 

західНий-3 діляНки західНа 2-3 аНдріївського родовища вогНетривких глиН у слов’яНському та 
доброПільському райоНах доНецької області.

балаНсові заПаси вогНетривких глиН родовища та об’єми розкривНих Порід визНачеНі в Про-
ектНих коНтурах кар’єру західНий-3 діляНки західНа 2-3 затверджеНі Протоколом дкз № 3634 
від 23.08.2016р. 

заПаси стаНом На 01.07.2016 р., затверджеНі дкз україНи за № 3634 від 23.08.2016 р. 
та сПеціальНим дозволом На користуваННя Надрами за № 197 від 25.10.1994 р. (Наказ від 
15.12.2016 р. № 476) стаНовлять балаНсові: кат. в + с1 = 12698 тис.т  (кат. в – 6208 
тис.т, кат. с1 – 6490 тис.т), умовНо балаНсові: кат. с1 = 7803 тис.т.

залишок балаНсових заПасів кар’єру західНий-3 діляНки західНа 2-3 На 01.01.2019р складає 
11564 тис.т.

враховуючи ПриродНе розташуваННя родовища, його геологічНу будову, гідрогеологічНі та 
іНжеНерНо-геологічНі умови, відПрацюваННя вогНетривких глиН, здійсНюється відкритим сПособом 
– кар’єрНою виробкою з Проходкою в’їзНої та розрізНої траНшей в корисНій коПалиНі.

родовище вже багато років усПішНо ексПлуатується таким сПособом, При цьому додержуються 
осНовНі ПоложеННя При розробці кар’єру згідНо Норм ПроектуваННя. кар’єрНе Поле розвивається 
з ПівдеННо-східНої частиНи в ПівНічНо-західНому НаПрямку. 

система розробки родовища ПрийНята комбіНоваНою: траНсПортНою (з використаННям для 
виймаННя розкривНих Порід і корисНої коПалиНи екскаваторів тиПу «зворотНа лоПата») та 
безтраНсПортНою (з використаННям для ПеревалюваННя розкривНих Порід крокуючих екскава-
торів-драглайНів).

розкривНі й видобувНі роботи ведуться ПаралельНими заходками. розкриття Покладу глиН 
ведеться 3 устуПами. 

техНологічНа схема розкривНих робіт НастуПНа:
– ґруНтово-рослиННий шар зНімається екскаваторами volvo (об’єм ківша 1,7 3,5 м3) з 

НаваНтажеННям в автосамоскиди volvo (ваНтажоПідйомНість 25-45 т) і вивезеННям На сПлаНоваНі 
Площі для біологічНої рекультивації;

– і-іі устуП (висота кожНого до 10 м) – суглиНки – екскаваторами сат, Нitachi, volvo 
(об’єм ківша 1,7 3,5 м3) з НаваНтажеННям Порід у автосамоскиди сат, volvo (ваНтажоПідй-
омНість 25-45 т) і вивезеННям На вНутрішНі відвали;

– ііі устуП (висота до 18 м) – Піски – драглайНом Эш-10/70 з відсиПкою у вНутрішНій 
відвал.

видобуток вогНетривких глиН ведеться одНим устуПом за доПомогою гідравлічНих екскаваторів 
тиПу зворотНа лоПата volvo. глиНи заваНтажують у автосамоскиди volvo (ваНтажоПідйомНість 
12-45 т) і траНсПортуються На склад. одНочасНо з видобувНими, в кар’єрі будуть Проводитися 
роботи з гірНичотехНічНої рекультивації ПорушеНих гірНичими роботами Площ земель.

для викоНаННя доПоміжНих робіт застосовується бульдозер dressta td-25м та Поливозро-
шувальНа машиНа маз (ко-510). 

річНа ПроектНа ПотужНість кар’єру західНий-3 діляНки західНа 2-3 стаНовить 350 тис.т 
вогНетривкої глиНи.

___________________________________________________________________
 (загальНі техНічНі характеристики, у тому числі Параметри ПлаНоваНої діяльНості (ПотужНість, 

довжиНа, Площа, обсяг виробНицтва тощо), місце ПроваджеННя ПлаНоваНої діяльНості)
2. суб’єкт госПодарюваННя.
ПриватНе акціоНерНе товариство «веско»,
код згідНо з єдрПоу 00282049
місцезНаходжеННя юридичНої особи: 84205, доНецька обл., м. дружківка, вул. іНдустріальНа, 2.
коНтактНий Номер телефоНу: 0503261762/(06264) 20416
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua
___________________________________________________________________
(ПовНе НаймеНуваННя юридичНої особи, код згідНо з єдрПоу або Прізвище, ім’я та По батькові 

громадяНиНа-ПідПриємця, ідеНтифікаційНий код, ПасПортНі даНі (серія, Номер ПасПорта, ким і коли 
видаНий) громадяНиНа-ПідПриємця, місцезНаходжеННя юридичНої особи або місце ПроживаННя 
громадяНиНа-ПідПриємця (Поштовий іНдекс, адреса), коНтактНий Номер телефоНу).

3. уПовНоважеНий оргаН, який забезПечує ПроведеННя громадського обговореННя. 
міНістерство захисту довкілля та ПриродНих ресурсів україНи, деПартамеНт екологічНої оціНки 

та коНтролю
Поштова адреса: 03035, м. київ, вул. митроПолита василя лиПківського, 35
тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ovd@mepr.gov.ua, 
коНтактНа особа: тіщеНкова мариНа олегівНа, директор деПартамеНту екологічНої оціНки та 

коНтролю, тел.: +38 (044) 206-31-40 
___________________________________________________________________
 (НаймеНуваННя уПовНоважеНого оргаНу, адреса, телефоН та коНтактНа особа)
4. Процедура ПрийНяття рішеННя Про ПроваджеННя ПлаНоваНої діяльНості та оргаН, який роз-

глядатиме 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 Пла-
Нової діяльНості (ч.3 ст. 11 закоНу україНи «Про оціНку вПливу На довкілля»), що видається 
міНістерством захисту довкілля та ПриродНих ресурсів україНи

(вид рішеННя Про ПроваджеННя ПлаНоваНої діяльНості, оргаН, уПовНоважеНий його видавати, 
НормативНий докумеНт, що Передбачає його видачу)

5. строки, тривалість та Порядок громадського обговореННя звіту з оціНки вПливу На довкілля, 
включаючи іНформацію Про час і місце усіх заПлаНоваНих громадських слухаНь.

тривалість громадського обговореННя стаНовить 25 робочих дНів (Не меНше 25, але Не більше 
35 робочих дНів) з момеНту офіційНого оПублікуваННя цього оголошеННя (вказується у шаПці 
оголошеННя) та НадаННя громадськості достуПу до звіту із оціНки вПливу На довкілля та іНшої 
додаткової іНформації, що Передається для видачі висНовку Про оціНку вПливу На довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговореННя громадськість має Право Подавати будь-які 
зауважеННя чи ПроПозиції, які, На її думку, стосуються ПлаНоваНої діяльНості, без НеобхідНості 
їх обґруНтуваННя. зауважеННя та ПроПозиції можуть Подаватися в Письмовій формі (у тому числі 
в електроННому вигляді) та усНо Під час громадських слухаНь із заНесеННям до Протоколу гро-
мадських слухаНь. ПроПозиції, НадаНі Після встаНовлеНого строку, Не розглядаються.

громадські слухаННя відбудуться - дату, час, місце та адресу ПроведеННя громадських слухаНь 
Не визНачеНо: 

тимчасово, На Період дії та в межах території караНтиНу, встаНовлеНого кабіНетом міНістрів 
україНи з метою заПобігаННя ПоширеННю На території україНи короНавірусНої хвороби (covid-19), 
до ПовНого його скасуваННя та Протягом 30 дНів з дНя скасуваННя караНтиНу, громадське обго-
вореННя ПлаНоваНої діяльНості Проводиться у формі НадаННя Письмових зауважеНь і ПроПозицій 
(у тому числі в електроННому вигляді).

___________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу ПроведеННя громадських слухаНь)
6. уПовНоважеНий цеНтральНий оргаН або уПовНоважеНий територіальНий оргаН, що забезПечує 

достуП до звіту з оціНки вПливу На довкілля та іНшої достуПНої іНформації щодо ПлаНоваНої 
діяльНості

міНістерство захисту довкілля та ПриродНих ресурсів україНи, деПартамеНт екологічНої оціНки 
та коНтролю

Поштова адреса: 03035, м. київ, вул. митроПолита василя лиПківського, 35
тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ovd@mepr.gov.ua, 
коНтактНа особа: тіщеНкова мариНа олегівНа, директор деПартамеНту екологічНої оціНки та 

коНтролю, тел.: +38 (044) 206-31-40 
___________________________________________________________________
 (НаймеНуваННя уПовНоважеНого оргаНу, адреса, телефоН та коНтактНа особа)
(вказати Назву оргаНу, адресу, телефоН та коНтактНу особу)
7. уПовНоважеНий цеНтральНий оргаН або уПовНоважеНий територіальНий оргаН, до якого 

Надаються зауважеННя і ПроПозиції, та строки НадаННя зауважеНь і ПроПозицій
міНістерство захисту довкілля та ПриродНих ресурсів україНи, деПартамеНт екологічНої оціНки 

та коНтролю
Поштова адреса: 03035, м. київ, вул. митроПолита василя лиПківського, 35
тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ovd@mepr.gov.ua, 
коНтактНа особа: тіщеНкова мариНа олегівНа, директор деПартамеНту екологічНої оціНки та 

коНтролю, тел.: +38 (044) 206-31-40 
___________________________________________________________________
 (НаймеНуваННя уПовНоважеНого оргаНу, адреса, телефоН та коНтактНа особа)
(вказати Назву оргаНу, Поштову та електроННу адресу, телефоН та коНтактНу особу)
зауважеННя і ПроПозиції Приймаються Протягом усього строку громадського обговореННя, 

зазНачеНого в абзаці другому ПуНкту 5 цього оголошеННя.

8. НаявНа екологічНа іНформація щодо ПлаНоваНої діяльНості
звіт з оціНки вПливу На довкілля ПлаНоваНої діяльНості, ПовідомлеННя Про ПлаНоваНу діяль-

Ність, яка Підлягає оціНці вПливу На довкілля.

9. місце (місця) розміщеННя звіту з оціНки вПливу На довкілля та іНшої додаткової іНформа-
ції (відміННе від ПриміщеННя, зазНачеНого у ПуНкті 6 цього оголошеННя), а також час, з якого 
громадськість може озНайомитися з Ними

- в робочі часи з 20.08.2020 року за адресою: 85050, доНецька область, слов’яНський 
райоН, с. аНдріївка, вул. мира, буд. 7а, аНдріївська отг.

- в робочі часи з 20.08.2020 року в ПриміщеННі шахівської сільської ради за адресою: 85050, 
доНецька область, доброПільський райоН, с. шахове, вул. черНявського, буд.14

коНтактНа особа – фареНік вікторія феліксівНа, 0503261762
___________________________________________________________________
(НаймеНуваННя ПідПриємства, устаНови, оргаНізації, місцезНаходжеННя, дата, з якої громадсь-

кість може озНайомитися з докумеНтами, коНтактНа особа)

(ДАТА ОФІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ

 НА ДОВКІЛЛЯ (АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ

 ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ, НЕ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРюВАННЯ)
2020485637_

(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР СПРАВИ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
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