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С О Ц З А Щ И Т А 

Т Р А Н С П О Р Т  

К О М М У Н А Л К А БОРИС КОЛЕСНИКОВ: 
ОЛИМПИАДУ-2036 ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ОДЕССА

КАК «УДВОИТЬ» СТРАХОВОЙ СТАЖ

ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ – ПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

С 1 октября меняется тариф 
на электроэнергию

Если за долги отключили свет

В понедельник, 27 
сентября, в одном 
из одесских конфе-

ренц-залов состоялась пре-
зентация программы лиде-
ра партии «УКРАИНА – НАШ 
ДОМ» «Черноморская иници-
атива Бориса Колесникова».

Во время своего высту-
пления политик отметил, 
что эта инициатива выхо-
дит за рамки Одессы и Одес-
скои�  области и охватывает 
целыи�  регион:

«Проанализировав ситу-
ацию в регионе, мы пред-
лагаем обширныи�  проект, 
которыи�  условно назвали 
«Черноморскои�  инициати-
вои� » и которыи�  в случае его 
успеха может расшириться 
до «Черноморско-Азовскои�  
инициативы». Речь идет 
про обьединение потенци-
алов Одесскои� , Николаев-
скои�  и Херсонскои�  областеи�  
в единыи�  экономическии�  

макрорегион для дости-
жения конкретных целеи�  
в экономике, инфраструк-
турнои�  политике и в управ-
ленческои�  сфере», – заявил 
Колесников.

Лидер партии «УКРАИ-
НА – НАШ ДОМ» убежден, 
что необходимо делать 
ставку на медицинскии�  и 
бизнес-туризм, ведь это по-
зволит не привязываться к 
летнему периоду. 

Он также отметил, что 
это направление требует 
вложении�  для рекламы 
– в первую очередь меж-
дународнои� . По мнению 
Колесникова, это позволит 
Причерноморскому региону 
успешно конкурировать с 
курортами Венгрии и Бол-
гарии.

В рамках проекта пред-
видится и единая инфра-
структурная сеть, и еди-
ная концепция развития 

агросектора – на основе 
увеличения добавленнои�  
стоимости продукции. Ведь 
одно дело – вырастить и 
продать зерно, а другое – 
продать продукцию с высо-
кои�  степенью переработки. 
Внедрение даннои�  програм-
мы позволит за короткое 
время – до 2025 года – удво-
ить поступления в местные 
бюджеты, а до 2030 года – 
утроить.

В ходе обсуждения раз-
вития перспективы Черно-
морского региона Борисом 
Колесниковым была выска-
зана инициатива о создании 
спонсорского комитета по 
подготовке заявки на про-
ведение Летних Олимпии� -
ских игр в Одессе в 2036-м 
году. 

«Как показывает опыт, 
все Олимпиады до сорев-
новании�  в Лос-Анджелесе 
(1984 год) были убыточны-

ми. Все изменилось только 
тогда, когда все полномочия 
передали частному бизнесу. 
Только тогда Олимпиады 
начали приносить доход 
и развитие для тех регио-
нов, которые их проводили. 
Ярким примером в данном 
случае является Барсело-
на. Столица Каталонии до 
Олимпии� ских игр и после 
– просто два разных города. 
Барселона получила огром-
ные инвестиции и теперь 
является одним из самых 
посещаемых и узнаваемых 
европеи� ских курортов. Та-
кои�  масштабныи�  инвести-
ционныи�  проект обеспечит 
успешное развитие и заня-
тость на многие десятиле-
тия вперед», – уверен лидер 
партии «УКРАИНА – НАШ 
ДОМ».

Подводя итог, Борис 
Колесников отметил, что 
нет ничего невозможного, 
необходим лишь, профес-
сиональныи�  подход. 

«Мы четко видим на-
правления, которые можно 
развивать в Черноморском 
регионе. Наша команда 
намерена продвигать эту 
идею, встречаться с чинов-
никами, дискутировать, 
добиваться. Мы знаем, как 
можно за короткое время 
добиться ощутимых резуль-
татов. Главное – верить в то, 
что эти цели достижимы!», 
– резюмировал политик.

С 1 октября правительство снизило цены на электроэ-
нергию, правда, не для всех.  Согласно постановлению 
Кабмина, с этои�  даты украинцы, расходующие менее 

250 кВт в месяц, будут платить по 1,44 грн за один киловатт. 
Это на 14% меньше, чем мы платим сегодня – 1,68 грн. 

Те же потребители, которые в 250 кВт не укладываются, 
будут платить по ныне деи� ствующеи�  цене за весь объем 
потребления.

По такои�  же цене будут оплачивать счета за электроэ-
нергию коллективные бытовые потребители и обитатели 
общежитии� . 

Такие тарифы будут деи� ствовать до 30 апреля будущего 
года.

Неоплата потребленной электроэнергии даже за 
один месяц может быть основанием для направле-
ния предупреждения потребителю о прекращения 
подачи электроэнергии. 

О возможном отключении предупреждают за 10 днеи� , 
и если клиент заплатит, то никто отключать не будет. 

Если задолженность, возникшая после 1.01.2019 
г. не погашена, и поставка электроэнергии была прекра-
щена, то ее, прежде всего, надо погасить в полном объеме. 
Заплатить на счет YASNO (ООО «Донецкие энергетические 
услуги»). 

Затем нужно обратиться в компанию и получить счет на 
оплату за услуги повторного подключения (оплачивается 
по другим реквизитам).

Стоимость услуг по отключению/подключению рас-
считывает оператор системы распределения (ОСР) персо-
нально для каждого клиента. Сумма зависит и от способа 
присоединения к электросетям, и от местонахождения 
электроустановки.

После этого необходимо предоставить в энергоофис 
YASNO заявление о восстановлении поставки электро-
энергии и копии квитанции�  об оплате долга и услуг по 
подключению. Только после этого поставщик имеет право 
направить ОСР заявку на восстановление подачи электро-
энергии потребителю.

Записаться на визит в энергоофис в удобныи�  день и 
время клиенты могут на саи� те yasno.com.ua.

Обратите внимание!
После внесения изменении�  в ЗУ «О внесении изменении�  

в некоторые законодательные акты Украины, направлен-
ные на предупреждение возникновения и распростране-
ния коронавируснои�  болезни (COVID-19)» ограничение по 
прекращению поставки электроэнергии населению из-за 
задолженности снято. Оно будет деи� ствовать только в 
регионах, где установлен «красныи� » уровень эпидемиче-
скои�  опасности и еще 30 днеи�  после его отмены. А так как 
Донецкая область не относится к «краснои� » карантиннои�  
зоне отключать должников могут на законных основаниях.

«НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО, 
НЕОБХОДИМ ЛИШЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД. 

В Одессе состоялась 
презентация программы 
«Черноморская инициатива 
Бориса Колесникова». 
Главными 
составляющими 
программы являются: 
олимпиада-2036, развитие 
рекреационного туризма
и многое другое.

При начислении 
пенсии страховои�  
стаж украинцев с 

1 июля 2000 года учиты-
вается по данным персо-
нифицированного учета. 
Однако, по желанию, бу-
дущии�  пенсионер может 
предоставить справку о 
заработнои�  плате за лю-
бые 60 месяцев работы 
(непрерывнои� ) до 1 июля 

2000 года.
Например, Наталья Сер-

геевна из Константиновки 
в 80-е годы трудилась по 
основному месту работы 
и дополнительно подраба-
тывала уборщицеи� . И там, 
и там она имела трудовую 
книжку. В будущем году 
женщине исполнится 60 
лет, и она будет обращать-
ся за назначением пенсии. 

При этом Наталья хочет 
сдать в Пенсионныи�  фонд 
справки о зарплате, как с 
основного места работы, 
так и из организации, где 
она работала уборщицеи� . 
Возможно ли это?

В ПФУ объяснили, что 
предоставлять две справ-
ки о зарплате за одно и то 
же время можно. При этом 
учтут зарплату за любые 

60 месяцев стажа до июля 
2000 года и за страховои�  
стаж с июля 2000 года.

Чтобы учесть данные 
справки, будет осуществле-
на проверка правильности 
ее выдачи. То есть данные 
о зарплате должны быть 
указаны на основании пер-
вичных документов. Но 
право подать две справки 
будущии�  пенсионер имеет.

В своем Telegram-кана-
ле премьер-министр 
Денис Шмыгаль со-

общил, кто будет платить за 
автодороги после принятия 
правительством соответ-
ствующего законопроекта.

Это касается владельцев 
грузовых автомобилеи�  весом 
более 12 тонн. Они будут обя-
заны платить за пользование 
дорогами общего пользова-
ния.

Глава правительства объ-
яснил, что проект закона – 
это часть плана мероприятии�  
по реализации соглашения 
об ассоциации с Евросою-
зом. Ведь за пользование 
дорогами владельцы круп-
ногабаритных тяжелых авто 
платят в большинстве стран 
Европы.

Шмыгаль подчеркнул, 
украинские автодороги 
больше всего изнашиваются 

и портятся от большегрузно-
го автотранспорта.

И добавил, что средства от 
владельцев грузовиков на-
правят в государственныи�  
дорожныи�  фонд. Потратят 
их на создание новои�  инфра-
структуры для всех жителеи�  
Украины.

Планируют их в размере 9 
млрд. грн. в год. В зависимо-
сти от протяженности дорог 
тариф составит одну – три 

гривни за один километр.
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Современное обо-
рудование позволит 
улучшить качество 
медицинских услуг в 
Константиновской 
громаде.

Напомним, в фев-
рале этого года в 
опорную больни-

цу КНП «МБИЛ» в рамках 
проекта «Велике будівни-
цтво» была доставлена 
рентген-диагностическая 
многофункциональная си-
стема итальянского про-
изводителя CALYPSO.

Стоимость медицинско-

го оборудования – 4 млн 
950 тыс. Для его эксплу-
атации необходимо было 
подготовить специальное 
помещение, которое бы 
отвечало всем требова-
ниям. Это и соответству-
ющая нормам площадь, 
установка защитных сте-
кол и дверей, обработка 
специальным раствором 
стен и другое.

Рентген-диагностиче-
скую систему разместят 
на первом этаже поликли-
ники по адресу: пр. Ломо-
носова, 161. Для этого в 
кабинете, отведенном для 

установки медицинского 
оборудования, в августе 
стартовали ремонтные 
работы.

– Город выделил деньги, 
и мы провели все необхо-
димые процедуры заку-
пок. Планируем к концу 
октября закончить ремонт 
помещения. После этого 
специалисты должны про-
вести наладку и установку 
оборудования для даль-
нейшей эксплуатации. 
Ориентировочно, если не 
возникнет проблем, то к 
концу года мы уже сможем 
пользоваться рентген-ди-

агностической системой, 
– говорит директор КНП 
«МБИЛ» Елена Руденко.

Основные области при-
менения данного оборудо-
вания: экстренная медици-
на, общие обследования, 
исследование грудной 
клетки, диагностика ко-
стей и суставов и другие.

Сегодня КНП «МБИЛ» 
обслуживает порядка 100 
тысяч человек. А в грома-
де всего два цифровых 
рентген-аппарата, кото-
рые устанавливали еще 
в 2011 году. Им уже более 
10 лет и работают они с 
большой нагрузкой.

– Один используется для 
флюорографии: в разгар 
пандемии там делали до 
250 процедур ежедневно. 
Другой рентген обслужи-
вает три отделения: хи-
рургию, травматологию 
и травмпункт. Учитывая 
их специфику, нагрузка на 
оборудование тоже соот-
ветствующая. Имеющиеся 
в наличии рентген-аппара-
ты уже исчерпали свой ре-
сурс, поэтому потребность 
в новой рентген-диагно-
стической многофункци-
ональной системе для нас 
очень актуальна, – добави-
ла Елена Руденко.

ДЛЯ РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОТОВЯТ ПОМЕЩЕНИЕ
С И Т У А Ц И Я 

М И Л О С Е Р Д И Е  

Нардеп отправила запрос генпрокурору

Пятимесячному малышу нужны 
теплые вещи

По факту пресле-
дования начальника 
Управления образования 
Ольги Барабаш в Кон-
стантиновке направлен 
депутатский запрос 
генеральному прокурору 
Украины.

Во время брифинга в 
Верховнои�  Раде вы-
ступила народныи�  

депутат Наталья Пипа. Она 
заявила о ситуации в Константиновке, в частности, о «пре-
следовании местнои�  властью начальника Управления обра-
зования Константиновки Ольги Барабаш».

В сообщении говорилось, что во время своеи�  работы Ольга 
Барабаш успешно воплощала положения «Новои�  украинскои�  
школы» и эффективно использовала финансы. Но уже полгода 
на нее оказывается давление со стороны местнои�  власти. В 
марте этого года она заявила о нецелевом использовании 
должностными лицами двух миллионов бюджетных средств, 
выделенных на капитальныи�  ремонт детского сада в Кон-
стантиновке. Также она заявила о коррупционных схемах в 
Управлении образования Константиновки. 

По словам нардепа, именно из-за таких заявлении�  и отказа 
в участии в коррупционных схемах городскои�  голова Кон-
стантиновки инициировал проведение двух расследовании�  
касательно Ольги Барабаш. В мае ее отстранили от выполне-
ния обязанностеи�  и пытались не допускать к рабочему месту. 
Также ее обвиняют в нанесении телесных повреждении� . 
Несмотря на то, что нет никаких подтверждении�  данного 
факта, комиссия, которая занималась служебным расследо-
ванием, рекомендует уволить Ольгу Барабаш.

Также Наталья Пипа добавила, что уже полгода право-
охранительные органы игнорируют заявления о фактах 
коррупции должностных лиц Константиновки и факты 
преследования Барабаш как обличителя в связи с опубли-
кованнои�  информациеи� .

Депутат предостерегла, что незаконное увольнение ра-
ботника по личным мотивам – это преступление, которое 
наказывается штрафом или лишением права занимать долж-
ность на срок до трех лет.

– Я уже направила депутатское обращение и публично обра-
щаюсь к генеральному прокурору, директору национального 
антикоррупционного бюро, главе национального агентства 
по вопросам предотвращения коррупции (с призывом – ред.) 
срочно отреагировать на эту ситуацию, – добавила она.

Оксане (все имена изменены) не везло с парнями, 
но девушка не отчаивалась и знала, что любовь к 
неи�  обязательно придет. И когда в прошлом году 

познакомилась с Николаем, у нее появилась надежда на 
счастье. Добрыи� , неглупыи� , симпатичныи�  он вскружил де-
вушке голову. Когда Оксана сказала ему, что ждет ребенка, 
очень обраловался и пообещал, что осенью сыграют свадьбу. 
Только ведь на нее нужны деньги, вот Николаи�  и отправился 
на заработки…

То, что он ее обманул, девушка поняла, когда в телефоне 
услышала, что этот абонентскии�  номер не обслуживается. 
Призналась во всем маме, и женщина поддержала дочь. 
Решили, что смогут воспитать ребе�нка сами.

В мае этого года Оксана родила сына, назвала Иваном в 
честь своего умершего отца. На пеленки-распашонки ко-
е-как деньги собрали, но сеи� час малыш подрос, и ему нужны 
теплые вещи.

Мама помогает, чем может, но женщина уже в преклон-
ном возрасте, часто болеет, половина ее пенсии уходит на 
лекарства.

– Оксана хорошая, любящая мама, – рассказывает началь-
ник службы по делам детеи�  Ирина Полохливец. – Но вот так 
случилось, что пришлось еи�  обратиться за помощью, ведь 
на 860 грн многого не купишь.

Мы снова обращаемся к нашим добросердечным читате-
лям: нужны теплые вещи на мальчика пяти месяцев. Комби-
незон или куртка, брюки и шапочка будут этои�  маленькои�  
семье очень кстати. Можно принести вещи и «на вырост». 

У кого есть желание и возможность помочь, могут звонить 
Ирине Ильиничне: 066-03-41-169.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ДОЗВОНОМ В КОНТАКТ-ЦЕНТР

КТО НЕ ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?

ПЕНСИЯ С ДОПЛАТОЙ

Наше издание уже со-
общало, как в ЦПМ-
СП Константинов-

ки объясняют трудности с 
дозвоном в контакт-центр. 
Однако проблема остается 
актуальнои� , особенно в пери-
од роста заболеваемости как 
ОРВИ, так и COVID-19. Поэто-
му данныи�  вопрос обсуждал-
ся на аппаратном совещании 

в исполкоме горсовета.
Как рассказала директор 

ЦПМСП Татьяна Шишима-
рева, на имя городского 
головы было направлено 
письмо с просьбои�  оказать 
финансовую поддержку 
для технического обеспе-
чения рабочего места для 
еще одного оператора. На 
приобретение гарнитуры и 

оборудования потребуется 
около 35 тыс. грн.

– Сеи� час мы проводим 
кастинг на должность опе-
ратора контакт-центра. Это 
должен быть стрессоустои� -
чивыи� , коммуникабельныи�  
человек, уверенно владе-
ющии�  навыками работы 
с персональным компью-
тером, – добавила Татьяна 

Шишимарева.
В результате введения 

дополнительнои�  штатнои�  
единицы, команда опера-
торов контакт-центра уве-
личится с четырех до пяти 
сотрудников. Это позволит 
более оперативно реагиро-
вать и обрабатывать боль-
шее количество звонков от 
граждан.

До старта отопи-
тельного сезона 
осталось чуть 

больше двух недель. Одна-
ко к концу сентября еще не 
все заведения образования 
в Константиновскои�  гро-
маде оказались подготов-
ленными к подаче тепла.

Так, из 46 школ и детских 
садов в трех имеются про-
блемы. К ним относятся 
дошкольные учреждения 
№11 (Белокузьминовскии�  
старостинскии�  округ), №3 

(Новодмитровскии�  старо-
стинскии�  округ) и №20 
(Предтеченскии�  старо-
стинскии�  округ).

– В детскии�  садик Новод-
митровки мы закупили ко-
тел и насос, и сеи� час идут 
работы по монтажу техни-
ки. Остаются проблемы по 
дошкольному учреждению 
Белокузьминовки: здесь 
котел еще не куплен, так 
как средства нам не были 
выделены, – объяснила 
и.о. начальника Управле-

ния образования Лариса 
Минаева.

Что касается учебных 
заведении� , которые ота-
пливаются углем, то, по 
информации Управления 
образования, по состо-
янию на 27 сентября, в 
наличии имеется 46 тонн 
угля. Это то, что осталось 
с предыдущего отопи-
тельного сезона. Однако 
уже проведен тендер и 
подписан договор на по-
ставку еще 170 тонн угля 

для котельных учебных 
заведении� .

По остальным учрежде-
ниям образования подпи-
саны акты готовности к 
отопительному сезону.

Также еще не во всех 
школах и садах заверше-
ны ремонты кровель: из 
32-х отремонтированы 27. 
В оставшихся пяти учеб-
ных заведениях, по словам, 
Ларисы Минаевои� , ремонт 
должны закончить до 15 
октября.

В октябре пенсию с до-
платои�  получат более 
2 900 жителеи�  Кон-

стантиновки.
Согласно постановле-

нию Кабинета министров, 
в октябре пенсионерам в 
возрасте от 75 до 80 лет до-
платят по 400 гривень. Эта 

доплата станет ежемесяч-
нои� , но при определенных 
условиях. 

Чтобы пенсия повыси-
лась на вышеназванную 
сумму, у женщины должно 
быть не менее 20 лет стра-
хового стажа, у мужчины 
– 25 лет. 

К тому же, размер пенсии 
такого получателя (после 
повышения) не должен 
превышать среднии�  раз-
мер заработнои�  платы по 
Украине за 2020 год (это 
10 340,35 гривни).

Как рассказала журна-
листу начальник местного 

отдела обслуживания граж-
дан сервисного центра Еле-
на Гавриш, всего в Констан-
тиновке зарегистрированы 
более 59 000 получателеи�  
пенсии�  (с уче�том пере-
селенцев). Повышенную 
пенсию в октябре получат 
2 905 человек. 
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«Мой сын в этом году стал перво-
классником. Скажу честно, для всей 
семьи — это стресс, особенно для ре-
бенка: знакомство с новыми людьми, 
домашние задания, новый распорядок 
дня. Благодаря прекрасной инициативе 
Фонда Бориса Викторовича он впервые 
пришел в городской бассейн, где после 
уроков набирается сил, активно про-
водит досуг, эмоционально отдыха-
ет. Уверена, что занятия плаваньем 
сделают его выносливым и закален-
ным. Спасибо неравнодушным людям, 
которые заботятся о здоровье наших 
детей!», — говорит Ирина Сергеевна, 
мама первоклассника Ивана.  

«За четыре года существова-
ния благотворительной акции мы 
оздоровили около тысячи детей 
Дружковки. Учитывая тот факт, 
что лучше всего полезные навыки 
закладываются в детстве, мы та-
ким способом прививаем молодому 
поколению любовь к спорту, дела-
ем активный образ жизни полезной 
привычкой, помогаем быть здоровы-
ми и физически развитыми. Заня-
тия в бассейне дарят детям массу 
положительных эмоций, а польза 
от них достигается через веселое 
времяпрепровождение, радость и 
веселье в воде», — рассказывает Со-
фия Мудрык, директор Фонда Бориса 
Колесникова. 

ХК «Донбасс» возмущен поведением 
Андрея Денискина

«Донбасс» - «Клагенфурт». Билеты в продаже!

Донецкий клуб тре-
бует тщательного 
рассмотрения ситуа-
ции Дисциплинарным 
комитетом.

В воскресенье, 26 
сентября, в рамках 
четвертого тура 

Украинскои�  хоккеи� нои�  
лиги «Донбасс» на выезде 
сыграл с «Кременчуком».

Во втором периоде мат-
ча нападающии�  ХК «Кре-
менчук» Андреи�  Денискин 
оскорбил игрока ХК «Дон-
басс» по расовому призна-
ку.

Хоккеи� ныи�  клуб «Дон-
басс» резко отрицает все 
формы дискриминации 
и возмущен поведением 
Андрея Денискина. Донец-
кии�  клуб отвергает любые 
расистские проявления - 
расизму не место ни на 
спортивных площадках, 
ни за их пределами.

Мы сделаем все�  возмож-
ное, чтобы поддержать 
нашего хоккеиста, в то 
же время призываем Дис-
циплинарныи�  комитет к 
строжаи� шему из возмож-
ных наказании�  для игрока 
«Кременчука».

Впервые в истории 
украинский клуб прини-
мает участие в самом 
престижном европей-
ском турнире - Хоккейной 
лиге чемпионов - и борет-
ся за звание чемпиона 
Европы.

В сентябре ХК «Дон-
басс» дебютировал в 
CHL на льду столич-

ного Дворца спорта двумя 
матчами с чемпионами Да-
нии и Франции, взяв 4 очка 
из 6 возможных, и при этом 
установив рекорд посещае-
мости турнира!

Уже 6 октября Дворец 
спорта примет решающии�  

поединок «Донбасса» в груп-
пе - в соперниках чемпион 
Австрии «Клагенфурт». Не 
пропустите решающую до-
машнюю игру групповои�  
стадии!

Напомним, что каждая ко-
манда в групповом этапе CHL 
сыграет по 6 матчеи�  (3 до-
машних и 3 «на выезде») - две 
лучшие команды из каждои�  
группы выи� дут в плеи� -офф, 
где начнут битву за главныи�  
трофеи�  турнира.

«Донбасс» - «Клагенфурт»

6 октября, среда.  
Приглашаем на трибуны 
Дворца спорта к 19:20!

Помимо ярких хоккеи� ных 
баталии�  на льду, болельщи-
ков ждут интересные кон-
курсы, розыгрыши подарков, 
показательные спортивные 
и танцевальные выступле-
ния, тематические и инте-
рактивные фотозоны и мно-
го различных активностеи� !

Продолжается продажа 
билетов матч «Донбасс» - 
«Клагенфурт». Титульным 
партне�ром продаж билетов 
на матчи «Донбасса» CHL яв-
ляется билетныи�  оператор 
TicketsBox.

Также купить билеты 
можно на сайте esport.in.ua.

Билеты можно приобре-
сти в кассах:

• Дворец спорта, Киев, пло-
щадь Спортивная, 1

• НСК «Олимпии� скии� », 
Киев, ул. Большая Василь-
ковская, 55

• Международныи�  центр 
культуры и искусств Феде-
рации профсоюзов Украины 
(Октябрьскии�  дворец), Киев, 
аллея Героев Небеснои�  сот-
ни, 1

Стань частью хоккейной 
истории Украины - приходи 
во Дворец спорта! Поддержи 
«Донбасс» в первом истори-
ческом сезоне Хоккейной лиги 
чемпионов!

«ДОНБАСС» УСТУПИЛ «КРЕМЕНЧУКУ»

Все решил гол в треть-
ем периоде.

УХЛ. 
Регулярный чемпионат:
ХК «Кременчук» – «Дон-

басс» (Донецк) 3:2 (1:0, 1:2, 
1:0)

Шайбы: 1:0 – Денискин 
(Яковлев, Богачонок – бол.) 
– 15:22, 1:1 – Пересунько (За-

харов, Морозов) – 22:43, 1:2 
– Буценко (Лялька, Медведев 
– бол.) – 23:24, 2:2 – Скуматов 
(Яковлев – бол. 5Х3) – 29:27, 
3:2 – Коробов (Богачонок) – 
47:50.

«Кременчук»: Бояр-
чук (Гордюшин), Яков-
лев-Богачонок, Скума-
тов-Коробов-Денискин, 
То л с т у ш ко -Хр и ш п е н ц , 

Савченко-Дубинин-Сиби-
левич, Грицких-Варава, 
Кошелев-Ворона-Сеник, 
Забавин-Горлушко, Савиц-
кии� -Гриценко-Никулин.

«Донбасс»: Макаров 
(Дьяченко), Смерек-Жуль-
диков, Сигарев-Бирю-
ков-Шишлянников, Панге-
лов-Юлдашев-Соколовскии� , 
Лялька-Туркин-Медведев, 
Желдаков-Григорьев, Мо-
розов-Захаров-Пересунько, 
Андреи� кив, Разумов-Корен-
чук-Буценко-Даниленко.

«Донбасс» проиграл пер-
выи�  период матча, пропустив 
в меньшинстве. Андреи�  Де-
нискин, которыи�  позже стал 
антигероем матча, резуль-
тативно подставил клюшку 
под бросок от синеи�  линии 
и с лету переправил шаи� бу 
в ворота Андрея Макарова. 
У кременчужан было еще 

несколько острых атак с за-
вершающими бросками, но 
голкипер «Донбасса» сыграл 
блестяще. 

Во втором периоде донча-
не перехватили инициативу 
и забросили две шаи� бы. Сна-
чала Александр Пересунько 
классно подставил клюшку 
под наброс от Виктора За-
харова. После этого гола 
тренерскии�  штаб «Кремен-
чука» запросил просмотр 
на предмет положения вне 
игры у дончан, но челлендж 
себя не оправдал. Хозяевам 
пришлось отбывать двухми-
нутныи�  штраф. «Донбасс» 
воспользовался этим и ре-
ализовал большинство – за-
бил Никита Буценко.

Впрочем, «Кременчук» 
успел отыграться еще до 
второго перерыва в форма-
те 5Х3. Ну а в середине за-

ключительнои�  20-минутки 
кременчужане забросили 
победную для себя шаи� бу и 
выиграли 3:2.

«Донбасс» потерпел первое 
поражение в текущем сезоне 
УХЛ.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» Павел Микульчик объ-
яснил причины поражения 
«Кременчуку»:

- Команда «Кременчук» 
сегодня очень хотела. Они 
перед этим проиграли. По-
нятно, что во второи�  игре 
на домашнеи�  арене они хо-
тели показать свои�  лучшии�  
хоккеи� . С хорошим настроем 
вышли.

Мы, вроде бы, в первом пе-
риоде не вкатились. Была ка-
кая-то усталость. Во втором 
– шикарныи�  период провели. 
Ну а в третьем нам просто не 
повезло.

В принципе, есть над чем 
работать, но нужно ребя-
там дать отдохнуть. Где-то 
мы подустали. И физически 
подсели, и в плане психоло-
гии тоже. 

Каждыи�  хотел победить. 
Никто не хотел уступать.

В рамках пятого тура 
Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги, 
деи� ствующии�  чемпион при-
мет амбициозного новичка 
представителя харьковского 
хоккея «Рулав Одд». Матч со-
стоится 30 сентября, начало 
игры в 18:30.

Билеты на матч доступны 
на сайте билетного агентства 
esport.in.ua. Трансляция 
поединка - XSPORT.ua.

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ОРГАНИЗОВАЛ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДРУЖКОВКИ 
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ

Фонд Бориса Колесникова продол-
жает реализацию социальнои�  
акции по оздоровлению млад-

ших школьников Дружковки в городском 
бассеи� не.  Четвертыи�  год благотворители 
организуют бесплатные занятия по плава-
нию для учеников 1-3 классов и детеи� -пе-
реселенцев. В нынешнем сезоне, в связи с 

карантинными ограничениями, по благо-
творительнои�  программе оздоравливаются 
110 школьников.  

Инструкторы по плаванью уже провели 
для детеи�  первые вводные занятия, в ходе 
которых рассказали о технике безопасно-
сти, программе обучения и пользе занятии�  
спортом. 

! Напомним

Фонд Бориса Колесникова в июле открыл новый игровой комплекс в Дружковке по улице 
Космонавтов, 71 в рамках реализации социальной программы по установке 100 игровых комплексов на 
Донетчине. 
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От всей души поздравляем  уважаемого
ЗАЙЦЕВА Антона  Николаевича
с Днем рождения!
Искренно желаем профессиональных взлетов, удоволь-
ствия от работы, терпения и стабильности. Пусть 
спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача 
сопутствует во всех начинаниях и делах, а дома всегда 
ждут уют, любовь и  забота близких! Желаем  больше 
радостных мгновений жизни, ярких впечатлений, неве-
роятных путешествий   и хороших новостей!
Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

3 октября

Прийміть щирі вітання з нагоди  Дня вчителя, 
Дня професійно-технічної освіти 

та  ювілею — 95-річчя  ДНЗ 
«Костянтинівське вище професійне училище»!

У цей святковий день бажаю  вам злагоди в душі 
та успіхів на роботі.  Ви, як ніхто інший, вмієте 
пробудити в учнів спрагу до знань. 
Бажаю  вам міцного здоров’я, багато радощів та 
неймовірних успіхів. Шановні колеги профтехосвіти, ви 
вносите вагомий внесок у зміцнення та розбудову нашої 
громади, нашої країни. Ви забезпечуєте суспільне 
виробництво кваліфікованими кадрами, сприяєте 
підвищенню рівня добробуту населення. 
Бажаю нинішнім та прийдешнім наставникам 
трудової молоді інноваційного мислення, сміливих 
проектів, здоров'я, витримки і ентузіазму, рідному 
училищу  — завжди бути невичерпною криницею 
майстерності, професіоналізму, добра і мудрості!

З повагою,  виконуюча обов’язки директора 
ДНЗ «Костянтинівське професійне училище»

 Дар’я ЛУК’ЯНЧИКОВА

Шановні  вчителі нашої громади, 
керівники,  працівники та ветерани 

педагогічної праці державного 
навчального закладу
 «Костянтинівське  

вище професійне училище»!

ЗОЛОТЫЕ ДЕНЬКИ СО «ЗНАМЁНКОЙ»

Что делать?

- Конкурсант должен быть подписчиком нашеи�  
страницы в феи� сбуке ZInews

www.facebook.com/GazetaZInews
и участником группы Константиновка в Facebook

www.facebook.com/groups/konstantinovka.v

- Необходимо запечатлеть виды осеннеи�  Кон-
стантиновскои�  громады: пеи� заж, портрет, натюр-
морт, домашнего питомца… да, что угодно! Сюжет 
ограничен только вашеи�  фантазиеи� !

- Каждыи�  конкурсант может самостоятельно 
загрузить фотографию на саи� т ZI.UA.

Как это сделать?

Для этого необходимо нажать на кнопку ниже 
«Загрузить фото» и заполнить специальную фор-
му. На это у вас уи� дет несколько минут.

За фотографии голосуют читатели саи� та ZI.UA. 
Конкурсанты могут делиться ссылкои�  на свою 
фото-работу с друзьями.

Друзья! Мы объявляем 
конкурс на лучшее 
осеннее фото от наших 
читателей!

Условия победы

«Золотые деньки»
Три конкурсанта, которые наберут наиболь-

шее количество голосов и выполнят условия, 
описанные выше, станут победителями.

Особые условия победы

«Золотые деньки со «Знамёнкой»

Среди конкурсантов, на снимках которых бу-
дет обыграно присутствие печатного издания 
«Знамя Индустрии», будут разыграны дополни-
тельные призы от редакции газеты!

Сроки!   Фотографии принимаются с 28 сентября по 12 октября. 
               А с 12 по 26 октября прои� дет голосование на саи� те  ZI.UA
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Додаток 2
до Порядку передачі документації 

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

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________

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

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
       суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕННІ  ІЛЛІЧА» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
Код згідно з ЄДРПОУ 00191129

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ ІМЕННІ  ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович
Юридична адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський р-н, 
вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 56-40-09; факс: +38 (0629) 56-49-52.
E-mail: office.mmk@metinvestholding.com

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика, технічна альтернатива 1
Метою проекта «ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА». Будівництво ділянки відвалів виробничих 
відходів у балці Грековата на території Новоазовської районної ради Донецької області» 
є розширення існуючих відвалів виробничих відходів ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА».
У південно-східній частині майданчика відвалів, на вільній території, проектом
передбачається розташувати, три відвали:
−	 відвал доменних шлаків;
−	 відвал сталеплавильних шлаків;
−	 відвал різних виробничих відходів. 
Річна кількість відходів, що вивозиться на відвали становить 3 млн. тонн (250 000 т/місяць).
Співвідношення різних видів відходів: шлаки доменні – 75 %, шлаки сталеплавильні –15%,
інші відходи – 10 %. 
Транспортування відходів здійснюється існуючим автотранспортом, планувальні роботи - 
існуючим бульдозером.
З метою недопущення забруднення ґрунтових та підземних вод, а також виключення 
підтоплення території, проектом передбачено збір і відведення атмосферних вод 
з майданчика відвалів в проектований ставок-випарник.
Для запобігання потрапляння забрудненого фільтрату в ґрунтові води проектовані відвали  і 

ставок-випарник облаштовуються протифільтраційним екраном.
Планування здійснюється у затверджених межах земельного відводу на території існуючих 

відвалів. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.
У межах резервної території полігону промислових відходів б. Грековата на площі близько
20 га планується розмістити три нових відвали, також ставок-випарник. 

Технічна альтернатива 2. 
В якості технічної альтернативи 2 була розглянута можливість у південно-східній частині
майданчика відвалів, на вільній території, передбачається розташувати два відвали:
−	 відвал доменних шлаків та різних виробничих відходів;
−	 відвал сталеплавильних шлаків.
Річна кількість відходів, що вивозиться на відвали становить 3 млн. тонн (250 000 т/місяць).
Співвідношення різних видів відходів: шлаки доменні – 75 %, шлаки сталеплавильні –15%,
інші відходи – 10 %. 
Транспортування відходів здійснюється існуючим автотранспортом, планувальні роботи - 
існуючим бульдозером.
З метою недопущення забруднення ґрунтових та підземних вод, а також виключення 
підтоплення території, проектом передбачено збір і відведення атмосферних вод 
з майданчика відвалів в проектований ставок-випарник.
Для запобігання потрапляння забрудненого фільтрату в ґрунтові води проектовані відвали і 

ставок-випарник облаштовуються протифільтраційним екраном.
Планування здійснюється у затверджених межах земельного відводу на території існуючих 

відвалів. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.
У межах резервної території полігону промислових відходів б. Грековата на площі близько
20 га планується розмістити два нових відвали, також ставок-випарник. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність розташована в Маріупольському районі Донецької області на землях
Сартанської селищної об’єднаної територіальної громади у балці Грековата площею 
177,44 га на правах оренди (договір оренди землі від 27.01.2010 року між Новоазовською
райдержадміністрацією та ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»).
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
для обслуговування існуючих сміттєво-шлакових відвалів, з кадастровим номером 
1423600000:12:000:4086, 1423600000:12:000:4087. 
Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкт будівництва не передбачається.
У проекті розробленні рішення по розширенню існуючих відвалів виробничих відходів у 
балці Грековата за рахунок резервної території площею близько 20 га.
Територіальна альтернатива 1 повністю задовольняє всі вимоги до планової діяльності,
відсутні принципові обмеження щодо неможливості її здійснення. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки запропоновані 
проектні рішення є найбільш оптимальним варіантом. Розміщення проектного об’єкта є
оптимальним та відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних,
природоохоронних норм і правил.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць для робітників під-

приємства та соціальний захист для їх сімей. Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції 
в Україні та за її межами вносить помітний внесок в економічний потенціал  регіону та країни, 
суттєво поповнює бюджети державного та місцевого рівнів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
У межах резервної території полігону промислових відходів у б. Грековата на площі 
близько 20 га планується розмістити три нових відвали:
−	 відвал доменних шлаків;
−	 відвал сталеплавильних шлаків;
−	 відвал різних виробничих відходів. 
Для виключення фільтрації атмосферних опадів, що випадають на поверхню проектованих  

відвалів виробничих відходів у ґрунти основи в проекті передбачене улаштування  протифіль-
траційного екрана, що покриває всю основу частини відвалів, яка підлягає  розширенню.
В даний час в межах існуючих відвалів у балці Грековата, в найбільш зниженій частині 
(днище балки), утворилися невеликі водойми, оточені заболоченою місцевістю загальною пло-

щею до 15 га. До цієї частини відвалів по ухилу природнього й техногенного рельєфу  надходять 
зливові стоки з усієї площі відвалів. Подальшій фільтрації даних вод униз по балці перешкоджає 
існуюча гребля нижнього ставка.
Проектом передбачене розчищення існуючої заболоченої місцевості з наступним улаштуванням 

на даній території ставка-випарника. 
Для виключення втрат води із ставка-випарника за рахунок фільтрації через ґрунти основи, у 

проекті перебачено улаштування протифільтраційного екрану. 
Для освітлення території шламових відвалів проектом передбачаються щогли освітлення,
поза відвалом, а другі є переносними й розташовані на відвалах.
Даним проектом передбачено будівництво наступних інженерних комунікацій:
−	 земляна водовідвідна канава, на ділянці під автодорогою передбачений монолітний водовід-

відний лоток;
−	 електрокабель, прокладений на опорах.
Показники:

Найменування показників Од. виміру Кількість
І черга ІІ черга

Площа в межах земельного відводу га 156,8645 156,8645
Площа території в умовних межах га 12,9554 24,4458

Площа забудови га 8,0307 16,1307
Площа автодоріг і майданчиків га - 0,73

Основні параметри ставка-випарника.
площа дзеркала води – 69 042 м2;
максимальна висота водяного стовпа – 2 м;
максимальний об’єм – 133 555 м3;
висота огороджувальних дамб – 2,5 м (абс. позначка гребеня 23,00);
ширина дамби по гребеню – 4 м;б
кут закладення відкосів дамб – 1:2.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично-допустимих концентрацій
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
– по поводженню з відходами – передача стороннім організаціям згідно укладених угод,
розміщення або утилізація за діючою на комбінаті схемою.
– дотримання нормативного розміру СЗЗ. 
−	 по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.
щодо технічної альтернативи 2: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
– містобудівні обмеження враховані раніше при відведенні земельної ділянки під відвали
виробничих відходів;
– забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони;
– використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в постійне 
користування в відповідності з вимогами чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2: 
Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У проекті розроблені рішення по розширенню існуючих відвалів виробничих відходів у 
балці Грековата за рахунок резервної території площею близько 20 га. Додаткового відве-
дення земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається. 
Згідно вимог чинного законодавства виконані інженерно-геологічні, інженерно-геодезичні
дослідження, результати моніторингу підземних вод місця видалення відходів б.Грековата,
Виконання моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань вмісту забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ.
Транспортування відходів здійснюється існуючим автотранспортом, планування відвалів-
існуючим бульдозером. 
Формування відвалів здійснюється на відвалі за призмою обвалення на відстані не менше

Продовження стр.7 Областная газета «Знамя Индустрии»



7№ 39  29 сентября 2021
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA РЕКЛАМА

10 м від відкосу. Для полегшення переміщення відходів до відкосу поверхня відвалу в 
межах призми обвалення бульдозером профілюється з ухилом 5° в сторону відкосу 
відвалу. При досягненні відстані в 10 м поверхня вирівнюється, після чого цикл повторю-
ється. 
Для забезпечення надійності та безпеки проектованих відвалів проектом передбачені
наступні заходи:
−	 відвали відсипаються з дотриманням нормативного відкосу, який розрахований
виходячи з кута природного відкосу відходів;
−	 передбачена система ґрунтових канав, які збирають і відводять атмосферні опади за  межі 

відвалів. 
Проектом виключається перебування в межах призми обвалення техніки, механізмів, 
транспорту і виробничого персоналу, що не зайнятий безпосередньо в процесі формування 

відвалів. 
У разі виникнення аварійних ситуацій на одній з ділянок відвалів роботи переносяться на іншу 

ділянку. Таким чином, прогнозована аварія не може бути причиною зупинки 
виробничого процесу комбінату. 
Ймовірні аварійні ситуації, що впливають на навколишнє природне середовище, можуть 
виникати в разі стихійного лиха, пожежі або порушення правил експлуатації. 
Для запобігання аварійної ситуації в період виконання будівельно-монтажних робіт і в 
період експлуатації об’єкта при дотриманні передбачених проектом заходів. 
В результаті передбачених в проекті заходів вплив аварійних ситуацій на навколишнє  
середовище буде незначним через їхню відносну короткотривалість. При виявленні аварії, 
вона повинна бути негайно ліквідована і проведений відновлюваний ремонт.
щодо технічної альтернативи 2: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2:
Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат .
На клімат і мікроклімат активних та масштабних впливів не передбачено.
Повітряне середовище .
Основними чинниками дії на повітряне середовище є забруднення атмосферного повітря.
Джерелом впливу на атмосферне повітря є:
– при експлуатації об’єкта – викиди забруднюючих речовин здійснюються в атмосферне 
повітря при технологічних операціях транспортування, перевантаження доменних і 
сталеплавильних шлаків, і виробничих відходів, формування відвалів, зберігання відходів. 
−	 при реконструкції об’єкта – відбувається незначне забруднення повітряного середовища від 

працюючих будівельних машин і механізмів, проведення зварювальних та фарбувальних робіт. 
Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів ГДК та норм  
чинного законодавства України.

Геологічне середовище .
Реконструкція та експлуатація проектованого об’єкту не спричинить змін в даній місцевості ге-

ологічного та структурно-тектонічної будови, що не призведе до виникнення карстових і селевих 
явищ, зсувів, не викличе змін стану і властивостей масивів порід, що призводять 
до деформації земної поверхні. В ході експлуатації проектованого об’єкта додаткового 
екологічного навантаження на геологічне середовище не передбачається.
У зв’язку з відсутністю впливу проектованого об’єкта на геологічне середовище, заходи по 

запобіганню або зменшенню розвитку геологічних процесів або явищ проектом не передбача-
ються.
Водне середовище.
Організація системи водопостачання та водовідведення на проектованій ділянці не 
передбачена. 
Для побутових потреб використовується привозна вода.
Для забезпечення технологічних потреб використовується привозна вода з основного
проммайданчика комбінату.
З метою запобігання негативного впливу на ґрунтові і підземні води при експлуатації 
проектованих об’єктів, передбачається організований збір і відведення поверхневого стоку в 

проектований ставок-випарник.
Для виключення фільтрації з атмосферними опадами забруднюючих речовин в ґрунтові та під-

земні води, в проекті передбачено влаштування протифільтраційного екрану, що 
покриває всю основу розширюваної частини відвалів. Зібраний фільтрат і зливові стоки 
по системі відкритих канав надходять на днище балки, де влаштовується ставок-випарник.
Для виключення фільтрації забруднених зливостоків через ґрунти основи ставка-випарника в 

ґрунтові та підземні води, в проекті передбачено влаштування протифільтраційного
екрана, що покриває все ложе ставка. 
Таким чином, з урахуванням прийнятих проектом заходів, вплив потенційних джерел на 
ґрунтові і підземні води на реконструйованій ділянці буде виключено.  
Спостереження по відомчій мережі свердловин проводить відділ охорони навколишнього
середовища ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА».
У теплий період року виконується зрошення поверхонь внутрішньо-майданчикових 
автомобільних доріг і поверхні відвалу за допомогою самохідних дощувальних або 
поливальних машин.
Ґрунт, земельні ресурси.
У проекті розроблені рішення по розширенню існуючих відвалів виробничих відходів у 
балці Грековата за рахунок резервної території площею близько 20 га. 
При розширенні відвалів виробничих відходів зміна цільового призначення земель не 
потрібна. З сільськогосподарського обороту землі не вилучаються. Додаткового відведен-
ня земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається. 
Рух автотранспорту передбачено за наявними і проектованої автодороги. 
У зв’язку з присутністю рослинного шару, товщиною 20-30 см, на майданчику плановано-
го складування виробничих відходів, передбачаються заходи щодо його рекультивації, 
зняття родючого шару ґрунту перед проведенням будівельних робіт зі складуванням у  
тимчасовий відвал. 
При проведенні будівельних робіт передбачається виїмка ґрунту для влаштування канав і 
ставка-випарника. Вилучений ґрунт використовується на полігоні промислових відходів  
ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» для підсипки території. 
Відходи, які утворюються при експлуатації не забруднюють ґрунт, тому що, відповідно
до санітарних норм, зберігаються в спеціально обладнаних місцях. Таким чином, за умови
виконання передбачених проектованою діяльністю заходів, вплив на земельні ресурси
зведений до мінімуму. 
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. 
На території ПРАТ «ММ КІМ. ІЛЛІЧА» не виявлено існування цінних видів флори і
мисливських видів фауни відповідних мисливських угідь, наявність рідкісних і зникаючих
видів тварин, які занесені в Червону книгу.
Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники історії і культур і археологічні об’єкти 
в межах ділянки розміщення підприємства відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення).
Соціальна організація прилеглих територій, умови проживання місцевого населення,
діяльність житлово-цивільних об›єктів в ході запланованої діяльності не порушується;
Навколишнє техногенне середовище (населення).
Вплив проектованого об’єкта на техногенне середовище можливо характеризувати,
як екологічно допустимий.
Шумове навантаження.
У процесі будівництва та експлуатації можуть виникати короткочасні незначні впливи на
довкілля внаслідок шуму під час роботи будівельної техніки і автотранспорту вантажного 
автомобіля. Проте вплив від зазначених робіт є типовим, будівельним шумом, коротко-
часним і незначним, і не створить наднормативного рівня шумового навантаження. 
Вплив від джерел ультразвукових коливань, іонізуючого та радіаційного випромінювання 

відсутні. Рівень електромагнітного впливу – в межах, допустимих законодавством 
України.
щодо технічної альтернативи 2: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2:
Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 
планова діяльність – «ПРАТ «ММК ІМ, ІЛЛІЧА». Будівництво ділянки відвалів виробничих від-

ходів у балці Грековата на території Новоазовської районної ради Донецької області» відноситься 
до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть матизначний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля - операції в сфері поводження з небезпечними відходами: 
видалення, оброблення; знешкодження, захоронення і має значний вплив на довкілля, тому підлягає 
оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВД).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
Будівництво відвалів виробничих відходів здійснюється на майданчику діючого відвалу,
розташованого в Маріупольському районі Донецької області, до півночі від селища 
Сартана, на території відвалів виробничих відходів у балці Грековата.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, для планованої діяльності в рамках проекту
«ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Будівництво ділянки відвалів виробничих відходів у балці
Грековата на території Новоазовської районної ради Донецької області» 
передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та
Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження
Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, 

підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 

яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 

результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, 

зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на до-

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

отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у 

такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 

робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов-

новаженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 

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

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

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необ-
хідно надсилати до
Відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, поштова адреса: 03035, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел.: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50. Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, 
що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону 
та контактна особа: Котяш Лада Павлівна 

контактна особа)

Початок 6 стор. Продовження
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ДАЧКА

Идея засадить цве-
тами более половины 
приусадебного  участка 
к Мае пришла два-три 
года назад. Слишком 
много овощей ее семье 
не нужно, а цветы успо-
каивают нервы, повы-
шают настроение. Да и 
просто радуют глаз. 

Во дворе у Маи более 
50 кустов роз. Желто-
го, красного, белого и 

пурпурного цвета, крупные 
и мелкие они цветут с июня 
по октябрь. На праздники к 
своим друзьям Мая всегда 
приходит с шикарным буке-
том роз. В конце октября она 
их обрежет, оставив 45-50 см, 

и хорошо укроет бугорками 
земли до весны. Обычно ку-
сты так удачно переживают 
морозы.

На участке много пету-
ний, во дворе они висят по-
всюду в красивых горшках, 
а в огороде – расстилаются 
сплошным ковром.

- Очень неприхотливые 
цветы, – говорит Мая Вла-
димировна. -  Не требуют 
особого ухода и благоухают 
до самых морозов.

Розы есть и на клумбах за 
двором, там еще вовсю цве-
тут крупные разноцветные 
астры. На ее приусадебном 
участке растет также не-
сколько сосен и много туй 
разного вида. Когда ходишь 

между ними, кажется, что 
ты в каком-то курортном 
месте. 

Но, конечно, выращивает 
хозяйка клубнику, малину, 
свеклу, морковь, огурцы и 
помидоры, однако всего 
понемногу. Вот сейчас на 
кустах висит красивый, 
крупный разноцветный пе-
рец. Все грядки чисто выпо-
лоты, а растения окучены.

Любовью к цветам Мая 
заразила и коллег по работе 
(она директор специальной 
школы № 32). Участок у 
здания весь в цветах. 

- Собрались мы с колле-
гами и вскладчину купили 
120 кустов роз для двора 
школы, - продолжает свой 
рассказ Мая Владимировна. 

Года через два у нас также 
здесь будет все благоухать. 
Я боялась, что дети могут 
сломать кусты, но зря пе-
реживала, они ходят между 
ними очень осторожно. По-
нимают, какая будет красо-
та, когда все розы зацветут.

На вопрос, когда она успе-
вает содержать в порядке 
приусадебный участок, 
ведь и работа, и сына с не-
весткой и любимым вну-
ком Глебушкой встретить 
надо, педагог с более чем 
30-летним стажем ответила 
просто:

- Я получаю от ухода за 
растениями удовольствие, 
а на то, что приносит удо-
вольствие, время всегда 
найдется.

ДЛЯ МАИ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ ОГОРОД – 
ДЛЯ ЦВЕТОВ, А ЦВЕТЫ – ДЛЯ ДУШИ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ ОКТЯБРЬ

В саду

Второи�  месяц осени является подходящим периодом 
для посадки молодых саженцев и обновления плодового 
сада. В случае возникновения необходимости пересадки 
взрослых деревьев, приходится дожидаться полного 
опадания их листвы и только после этого приступать 
к работе.

В октябре занимаются пересадкои�  плодовых кустар-
ников на постоянное место обитания, а также начинают 
подготовку деревьев к зимнему сезону. Для этого про-
водят рыхление околоствольных кругов, а затем после 
тщательного полива утепляют почву сухими листьями, 
травои�  или навозом.

До конца октября рекомендуется посадить деревья и 
кустарники с отрытои�  корневои�  системои� , поскольку бо-
лее позднее время подходит лишь для высадки растении�  
с закрытыми корнями. Обрезание больных и сухих веток 
необходимо закончить до наступления первых замороз-
ков. В октябре продолжаются работы по формированию 
кроны деревьев и кустарников и прекращаются они с 
наступлением минусовых температур.

Осенняя подготовка цветов

В конце октября все посадки луковичных растении�  
нуждаются в проведении мульчирования торфом либо 
перегноем, что позволит им благоприятно пережить 
холодныи�  период года. До середины месяца необходимо 
выкопать гладиолусы, георгины и бегонии для того, что-
бы переместить их на зимовку в специальное помещение. 
Проводить такие работы рекомендуется при плюсовои�  
температуре воздуха в солнечную и ясную погоду.

Не стоит забывать и о подготовке многолетних рас-
тении� , которые остаются зимовать в земле. Важно об-
ратить внимание на состояние листьев: отмершую и 
болезненную листву необходимо обрезать и сжечь. Для 
улучшения состояния почвы, землю вокруг цветов следу-
ет взрыхлить и внести необходимую порцию удобрения.

Можно посадить однолетние растения, таких как астра, 
календула, мак и васильки, учитывая при этом состояние 
погоды. Сеять семяна на зиму необходимо в холодную 
погоду при первых признаках промерзания почвы, чтобы 
они, попав в земляном ком, погрузились в спячку. Теплая 
и солнечная погода может спровоцировать рост растения 
еще в этом сезоне, что приведет к его гибели.

В огороде

Оставшаяся от сбора урожая ботва картофеля, поми-
доров и огурцов должна быть собрана и уничтожена. 
Остатки таких овощных культур являются ядовитыми, 
поэтому не стоит использовать их для компоста, а также 
закапывать в землю для гниения.

В конце октября можно посадить укроп, салат, шпинат 
и редис. Идеальными погодными условиями для этого 
процесса станет холодная осенняя погода, но без сильного 
промерзания почвы. Если же на земле появится легкая 
корочка льда, то это абсолютно не страшно, такая почва 
вполне пригодна для высева семян.

После полнои�  уборки участков от урожая выполня-
ют перекапывание огорода, которое отличается от вы-
полнения такого типа работы веснои� . Осенью не стоит 
разбивать большие комки земли во время перекопки, 
как это делают перед подготовкои�  почвы к посадке 
овощных культур. Это объясняется тем, что в земле 
скапливается большое количество личинок вредителеи�  
огорода, которые разместились там для зимнеи�  спячки. 
Комья больших размеров промерзают гораздо лучше, 
чем мелкие, что приводит к гибели вредных насекомых.




