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ПРИФРОНТОВАЯ КОНСТАНТИНОВКА 
ТЕРЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

И Н Д У С Т Р И Я

П О К Р О В С К

В парке культуры и отдыха «Юбилеи� ныи� » после капи-
тального ремонта изменилось практически все. Здесь 
высажено несколько тысяч декоративных деревьев 

и кустов, по всеи�  территории вымощены аллеи со скамеи� -
ками и современным освещением, появились ухоженные 
газоны и уютные поляны, оригинальные арт-объекты. А у 
входнои�  арки гостеи�  встречает скульптурная композиция 
композитору Николаю Леонтовичу.

Для удобства посетителеи�  на территории парка деи� ствует 
зона свободного Wi-Fi. Во время прогулки можно наслаждать-
ся звучанием произведении�  мировои�  классики, которые 
звучат по периметру зоны отдыха.

Для предупреждения возможных правонарушении�  и со-
хранения безопаснои�  среды в «Юбилеи� ном» смонтировали 
современную систему видеонаблюдения – 12 камер автома-
тически переходят в спящии�  режим, но их датчики мгновенно 
реагируют на движение. Служба охраны патрулирует парк 
круглосуточно.

На правительственном портале обнародовано рас-
поряжение Кабинета министров Украины, в кото-
ром изложен перспективныи�  план объединенных 

территориальных громад Донецкои�  области, в том числе 
Мирноградскои�  и Покровскои�  ОТГ.

Так, согласно документу, стало известно, что Мирноград-
скую городскую ОТГ сформируют город Мирноград и Ров-
ненскии�  сельсовет Покровского раи� она.

В свою очередь, Покровскую городскую ОТГ сформируют: 
города Покровск и Родинское, Лысовскии� , Новотроицкии� , 
Гришинскии� , Срибненскии� , Першотравневыи� , Песчанскии� , 
Новоелизаветовскии�  сельсоветы Покровского раи� она, а 
также поселок Шевченко.

ОСЕННИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ ПО-НОВОМУ

ПРОДУКЦИЯ «КОРУМ ДРУЖКОВСКОГО МАШЗАВОДА» 
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ

ДЛЯ ШАХТЕРОВ ВСЕ МЕНЬШЕ РАБОТЫ

Согласно Конститу-
ции Украины, выборы в 
местные органы власти 
состоятся 25 октября. 
С начала года вступил 
в силу новый Избира-
тельный кодекс. В нем 
предусмотрены разные 
механизмы избрания 
депутатов городских со-
ветов в крупных област-
ных центрах и небольших 
населенных пунктах.

Как выбирать депутатов
Выборы депутатов в го-

родские, раи� онные и сель-
ские советы в населенных 
пунктах, где живут менее 
90 тысяч человек, прои� дут 
по мажоритарнои�  системе 
относительно большин-

ства. А это значит, что 
победит тот кандидат в 
депутаты, за которого про-
голосует большее число 
избирателеи� .

Предусмотрено, что в од-
ном округе изберут два-че-
тыре депутата. Выборы в 
областные и городские со-
веты с населением более 
90 тысяч человек прои� дут 
по пропорциональнои�  си-
стеме по открытым спи-
скам. То есть, избирателям 
придется голосовать дваж-
ды: вначале – за партию, 
а затем – за кандидата от 
этои�  партии. Партия-побе-
дитель должна прои� ти 5% 
барьер, а личныи�  реи� тинг 
депутата должен быть до-
статочным для победы.

Как выбирать мэра
В этом процессе также 

два варианта. В небольших 
городах выдвигать свою 
кандидатуру могут как 
представители партии� , так 
и самовыдвиженцы. Победит 
тот, кто наберет наибольшее 
количество голосов избира-
телеи� .

В крупных городах пред-
усмотрено два тура голо-
сования. Второи�  тур будет 
проходить, если ни один из 
кандидатов в первом туре не 
наберет 50% + 1 голос.

Сколько стоит избираться
Еще до недавнего време-

ни баллотироваться в мэры 
крупных городов было доро-
же, чем в президенты. Напри-

мер, кандидату в городские 
головы Киева нужно было 
внести залог в четыре мил-
лиона гривень.

В конце апреля парламен-
тарии в девять раз уменьши-
ли размер залога. Для канди-
дата в мэры или депутаты 
крупного города он будет 
высчитан по формуле: на 
каждые 90 тысяч избирате-
леи�  – четыре минимальных 
зарплаты.

В небольших поселках и 
городах (менее 90 тысяч из-
бирателеи� ) денежныи�  залог 
не нужен. По вышеназваннои�  
формуле посчитают и денеж-
ные залоги для регистрации 
избирательных списков по-
литических сил.

127 секции�  механизиро-
ванных крепеи�  ZRP 15/35 от 
«Корум ДрМЗ» (ДТЭК) полу-
чила раньше контрактного 
срока шахта «Веселая» ком-
пании Polska Grupa Gornicza 
(PGG). Это уже третии�  лаво-
комплект, которыи�  «Корум 
ДрМЗ» поставил на польскии�  
рынок.

– Рад, что мы выполнили 
еще один крупныи�  и амби-
циозныи�  проект для Polska 
Grupa Gornicza, крупнеи� шеи�  
горнодобывающеи�  компа-

нии в Европе. И сделали это 
досрочно, – говорит Михаил 
Потапов, и.о. генерального 
директора Corum Group. – 
Благодарю наших польских 
партнеров за доверие, а ко-
манду Corum – за отличную 
работу, вопреки всем внеш-
ним трудностям.

– Крепи нашего произ-
водства успешно работают 
на шахтах PGG «Сошница» 
(Sośnica) и «Пьяст-Зиемовит» 
(Piast-Ziemowit). Более 400 
секции�  крепи мы поставили 

на шахты PGG с 2018 года, 
– комментирует директор 
«Корум ДрМЗ» Татьяна Ка-
лугина. – Секциями из новои�  
партии оснастят лавы шахты 
«Веселои� » (Wesola).

Планируемыи�  срок постав-
ки всех 127 секции�  крепи ZRP 
15/35 на шахту «Веселая», со-
гласно договоренности с PGG, 
был до начала июня. «Корум 
ДрМЗ» выполнил заказ 4 мая.

Для выполнения польских 
заказов Corum Group инве-
стировал более 6 млн. грн. 

Приобрели современные сва-
рочные аппараты финского и 
австрии� ского производства, 
сварщики «Корум ДрМЗ» 
прошли специальное обуче-
ние. Европеи� ское качество 
продукции «Корум ДрМЗ» 
подтверждают и междуна-
родные сертификаты: ISO 
9001 – о соответствии ме-
неджмента качества и ISO 
3834–2:2008 – о соответ-
ствии качества сварочного 
производства требованиям 
Европеи� ского Союза.

На шахтах Донецкои�  
области продолжа-
ется выплата задол-

женности заработнои�  платы. 
Об этом сообщил председа-
тель Донецкои�  областнои�  го-
сударственнои�  администра-
ции Павел Кириленко.

Губернатор отметил, что 

после разговора с руково-
дителями шахт он пришел 
к выводу о необходимости 
реструктуризации угольнои�  
отрасли. И сеи� час регион го-
товит свои предложения по 
данному поводу.

– Буду говорить с пре-
мьер-министром и с мини-

стерствами о наших предло-
жениях по реструктуризации 
угольных предприятии� . Пока 
еще я даже для себя оконча-
тельно не сформулировал эти 
предложения. Но речь будет 
идти о том, как при реструк-
туризации угольных государ-
ственных предприятии�  пере-

тянуть максимально шахты, 
которые будут попадать под 
закрытие, в определенныи�  
консалтинг, чтобы их реани-
мировать. Но здесь должны 
быть инвесторы. И мы долж-
ны понимать, насколько бы-
стрым будет этот процесс, 
– пояснил Кириленко.

Хоть в музей, хоть в библиотеку

В «Юбилейном» звучит мировая 
классика

Перспективный план Мирноградской 
и Покровской ОТГ

С этих днеи�  музеи и библиотеки города начинают ра-
боту, но до конца карантина будут это делать по но-
вым правилам. Ослаблены ограничения и в других 

социальных объектах.
Так, в музеях доступ к выставкам возможен при условии, 

что на 10 квадратных метрах соберутся не более 10 человек. 
Естественно, что не будет экскурсии� , которые бы проходили 
с большим числом посетителеи� , но индивидуальные явля-
ются доступными.

В штатном режиме заработали и библиотеки, тем не менее 
все должны помнить: карантин не отменен. Книголюбы 
обязаны держать дистанцию, соблюдать масочныи�  режим, 
пользоваться средствами индивидуальнои�  защиты.



3№ 21  20 мая 2020
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA НОВОСТИ

З Д О Р О В Ь Е

ОСЛАБЛЕНИЕ КАРАНТИНА С 18 МАЯ

ГОТОВЫ ЛИ ДЕТСКИЕ САДЫ К ОТКРЫТИЮ

С ДАТОЙ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

В УСЗН ЗВОНИТЕ НА МОБИЛЬНЫЙ

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Министерство здра-
воохранения в 
Telegram-канале 

«Коронавирус-инфо» сооб-
щило о новых требованиях к 
работе стоматполиклиник в 
период карантина в Украине.

Стоматполиклиники долж-
ны принимать посетителеи�  
только по предварительнои�  
записи и с интервалом не ме-
нее 15 минут. Во время запи-
си и перед приемом клиентов 
должны спрашивать, как они 
себя чувствуют и есть ли у 
них признаки коронавируса.

Пациенты должны иметь 
свободныи�  доступ к жидко-
му мылу и антисептикам. С 
сопровождающими могут 

приходить только дети до 14 
лет, лица с инвалидностью и 
преклонного возраста.

Посетители должны ждать 
своеи�  очереди за предела-
ми помещении�  больницы. 
Их пребывание в кабинетах 
должно быть изолирован-
ным.

Персонал поликлиники 
перед началом работы обя-
зан прои� ти температурныи�  
скрининг. И доктора, и медсе-
стры должны быть обеспече-
ны средствами индивидуаль-
нои�  защиты: респираторами 
без клапана, герметичными 
очками, шапочками и щит-
ками для лица.

Лаборатории обла-
сти не справляют-
ся с массовым те-

стированием населения на 
COVID-19. Главныи�  санитар-
ныи�  врач Украины на бри-
финге 18 мая отметил, что 
в Донецкои�  области один из 
самых низких показателеи�  
количества проведе�нных те-
стов на 100 тысяч населения 
за последнюю неделю.

Данную ситуацию проком-
ментировал начальник отде-
ла стратегического развития 
департамента здравоохра-
нения ДонОГА Александр 
Педенко:

– На сегодня в области ра-
ботает две лаборатории – в 
Славянске и Мариуполе. За 
последние три дня там было 
проведено 288 ПЦР-тестов. 

Мощности наших лаборато-
рии�  позволяют делать около 
150 исследовании�  в сутки. 
Конечно, этого недостаточно. 
Но мы делаем все возможное, 
чтобы увеличить этот пока-
затель, – объяснил Педенко.

Так, по его словам, 20 мая 
ожидается поставка допол-
нительного оборудования 
в лаборатории. После его 
установки врачи смогут 
проводить диагностику на 
COVID-19 у большего числа 
пациентов.

– Мы сможем увеличить 
мощности лаборатории�  до 
300 обследовании�  в сутки, 
то есть охватим в два раза 
больше больных, чем можем 
это сделать сеи� час, – добавил 
Педенко.

Ученые коман-
ды «ФОРСАИ� Т 
COVID-19» Мирового 

центра данных Геоинформа-
тика и устои� чивое развитие 
при Киевском политехни-
ческом институте им. Игоря 
Сикорского ожидают начало 
спада пандемии коронавиру-
са в конце мая.

Специалисты констати-
ровали, что для Украины на 
пятнадцатидневном отрезке 
времени (с 6 мая по 20 мая) 
характер развития пандемии 
приобрел более четкии�  ли-
неи� ныи�  характер с уровнем 
«плато» – 400-550 новых ин-
фицированных людеи�  в день.

«По результатам прогноз-
ного моделирования ко-
манды проекта «ФОРСАИ� Т 
COVID-19», такои�  характер 
развития процесса может 
продлиться до третьеи�  дека-
ды мая 2020 года, в течение 

которои�  вероятно наступит 
пик пандемии. После этого 
пандемия, вероятно, может 
пои� ти на спад (количество 
ежедневно выздоровевших 
людеи�  будет устои� чиво боль-
ше количества ежедневно 
инфицированных)», – гово-
рится в сообщении.

Количество ежедневно 
выздоровевших людеи�  в 
Украине приближается к 
количеству ежедневно инфи-
цированных людеи�  (14.05.20 
этот баланс однодневно был 
даже положительным). Ко-
манда проекта ожидает, что 
в третьеи�  декаде мая этот ба-
ланс может стать устои� чиво 
положительным, что укажет 
на начало спада пандемии.

Напомним, что, по данным 
на 17 мая, в Украине число 
лабораторно подтвержден-
ных случаев инфицирова-
ния достигло 18 тысяч.

На сайте городского 
совета Константиновки 
опубликовано распоряже-
ние №12 руководителя 
штаба по ликвидации по-
следствий чрезвычайной 
ситуации в Константи-
новке Виктора Василенко.

Согласно документу, с 
понедельника в Кон-
стантиновке введены 

следующие карантинные ос-
лабления:

– разрешено передвиже-
ние по городу группои� , не 
более восьми человек, кроме 
случаев служебнои�  необхо-
димости;

– разрешаются торговля 
(в том числе и в магазинах, 
расположенных в ТРЦ) и 
бытовое обслуживание на-

селения;
– разрешена деятельность 

по предоставлению услуг 
общественного питания на 

открытых летних площад-
ках, в том числе на верандах 
(при наличии разрешитель-
ных документов пользова-
ния земельным участком). 
За одним столиком в кафе 
могут сидеть не более четы-
рех человек, без учета детеи�  
до 14 лет. Расстояние между 
соседними столиками – не 
менее 1,5 м.

Как и прежде, общим тре-
бованием для всех остается 
обязательное использование 
индивидуальных средств 
защиты и соблюдение сани-
тарных и противоэпидеми-
ческих мероприятии� .

Дошкольные учрежде-
ния могут открыть уже 
на этой неделе, но детей 
будут принимать по но-
вым правилам.

Министр здравоох-
ранения Максим 
Степанов анонси-

ровал второи�  этап смягче-
ния карантина в Украине, 
предварительно запланиро-
ванныи�  на 22 мая. Именно 
после этои�  даты, если будет 
принято решение на уровне 
правительства, детские сады 
возобновят свою работу.

Готовы ли дошкольные уч-
реждения Константиновки и 
к каким возможным нововве-
дениям нужно подготовиться 
родителям и педагогам, рас-

сказала начальник городско-
го отдела образования Ольга 
Барабаш.

– Ольга Викторовна, если 
правительство разрешит 
работу детских садов, из-
менятся ли условия при-
нятия детей и введут ли 
определенные требования 
к безопасности в образова-
тельных заведениях?

– Сеи� час Министерство 
образования и науки как раз 
разрабатывает дополнитель-
ные мероприятия по безо-
пасности для открытия уч-
реждении�  образования. Они 
будут обнародованы после 
утверждения. Свои рекомен-
дации разрабатываем и мы на 

местном уровне. Скорее всего, 
для детеи�  будут обязательны-
ми ежедневныи�  медосмотр и 
измерение температуры тела. 
А в помещениях организова-
на санитарная обработка всех 
поверхностеи�  с определеннои�  
периодичностью. На сегодня 
все учреждения образования 
в городе обеспечены сред-
ствами дезинфекции. Также 
мы планируем приобретение 
бесконтактных термометров 
для школ и детских садов.

– А как насчет органи-
зации питания? Насколько 
нам известно, продукты с 
небольшим сроком годно-
сти были переданы для ис-
пользования в другие госу-
дарственные учреждения.

– Все верно. Сеи� час у нас 
на складах хранятся продук-
ты питания с длительным 
сроком реализации, напри-
мер, такие, как крупы или 
макароны. Хлебобулочные, 
молочные, мясные и другие 
изделия в детские сады заво-
зили ежедневно. На данныи�  
момент открытие дошколь-
ных учреждении�  под вопро-
сом, поэтому приступить к 
закупкам мы сможем только 
в том случае, когда все точ-
но будет известно. Так, если 
правительство возобновит 
работу детских садов с 22 мая, 
то нам потребуется несколь-
ко днеи� , чтобы наладить 
процесс поставки продуктов 
питания.

Последние два 
месяца учебныи�  
процесс в Кон-

стантиновке, как и во 
всеи�  стране, проходит в 
дистанционном режиме. 
Прибегнуть к онлаи� н спо-
собу получения знании�  
пришлось после введения 
карантина, связанного с 
распространением коро-
навируснои�  инфекции.

Как рассказала журна-
листам «ЗИ» начальник 
городского отдела обра-
зования Ольга Барабаш, 
учебныи�  год в школах, 
как и планировалось ра-
нее, завершится 29 мая, а 
годовые оценки будут вы-
ставлены по результатам 
двух семестров.

– Сеи� час у каждого ре-
бенка есть электронные 

дневники, где родители и 
дети могут отследить те-
кущие оценки по конкрет-
ному предмету. Итоговые 
оценки за год преподава-
тели будут выставлять, ос-
новываясь на результаты 
первого и второго семе-
стров. Если по какои� -то 
причине у школьника не 
будет оценки по предме-
ту во втором семестре, то 

учитель будет ориентиро-
ваться на итоги первого 
полугодия обучения, – 
объяснила Ольга Барабаш.

Еще однои�  особенно-
стью этого учебного года, 
помимо дистанционного 
режима обучения, станет 
отсутствие традиционнои�  
праздничнои�  линеи� ки 
«Последнии�  звонок».

Тысячи константинов-
цев получают субси-
дии и другие виды 

государственнои�  помощи 
через управление соцзащи-
ты. Когда при назначении 
или перерасчете сумм вы-
плат возникают какие-то 
проблемы, в период каран-
тина горожане решают их, 
позвонив по телефону.

Люди старшего поколения 
еще нередко пользуются 
стационарнои�  связью. Од-
нако сегодня в помещениях 
управления проходит ре-
монт, и стационарные теле-
фоны временно отключены. 
Поэтому звонить нужно по 
мобильным номерам.

«Горячая» линия УСЗН 
099-27-17-286; приемная 

099-27-17-439; отдел приема 
граждан 066-34-95-130 или 
066-25-36-741.

Отдел по вопросам пре-
доставления льгот 099-27-
36-782; отдел социального 
обслуживания граждан 
050-58-62-449 или 099-28-
03-610.

Отдел принятия решении�  
099-28-03-650; отдел госу-

дарственных социальных 
инспекторов 099-28-03-615. 
Отдел по вопросам выплат 
разных видов госпомощи 
099-27-17-249.

Отдел по вопросам кон-
троля над назначением 
(перерасчетом) и выпла-
тои�  пенсии�  органами ПФУ 
099-28-03-607.

Новые требования к стоматологиям

Областные лаборатории 
не справляются

Спад пандемии
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К У Р А Х О В О

ЧТО ДАСТ  РЕКОНСТРУКЦИЯ «ЮБИЛЕЙНОГО»
Несмотря на все слож-

ности, с которыми в 
последнее время стол-
кнулся регион (пандемия 
коронавирусной инфек-
ции, боевые действия 
на Востоке Украины), в 
Курахово продолжаются 
работы по реконструк-
ции парка «Юбилейный».

Мероприятия 
не прекращались 

и во время карантина
Ремонтные работы в мест-

ном парке начались еще в 
прошлом году. До этого объ-
ект площадью 15,5 га уже 
давно находился в неудов-
летворительном состоянии. 
Почти два года ушло у работ-
ников «Курахівзеленбуду» 
на расчистку парка.

По всеи�  территории 
специалисты выявили не-
мало насаждении� , заражен-
ных омелои� , дуплистых, с 
сердцевиннои�  гнилью де-
ревьев. Большое количество 
сухостои� ных, аварии� ных и 
одиночных деревьев и ку-
старников. Кроме того, уча-
сток был засорен бытовым 
мусором, а из достоприме-
чательностеи�  здесь находи-
лись лишь памятныи�  знак 
чернобыльцам и полура-
зрушенная танцевальная 
площадка.

Прежде всего, в парке про-
вели санитарную вырубку 
деревьев и очистку всеи�  
территории от сухостоя и 
стихии� ных свалок. Послед-
ние насаждения заменят на 
новые декоративные много-
летние деревья и кустарни-
ки лиственных и хвои� ных 
пород.

В начале ремонта были 
проведены: подготовка 
территории и вертикальное 
планирование; обустрои� -
ство систем водоснабже-
ния и канализации, узла 
учета техническои�  воды и 
производственно-проти-
вопожарного водопровода, 
внешнеплощадочного и 
внешних сетеи�  электроосве-
щения, КТП; монтаж систем 
охранного видеонаблюде-
ния и оповещения; рекон-
струкция тепловои�  сети из 
надземнои�  в подземную и 
подключение; оборудова-
ние общественного туалета. 
Аналогичные мероприятия 
затем выполнят и в южнои�  
части объекта.

Эти детали могут пока-
заться незначительными, 
если вы не интересуетесь ар-
хитектурои� , но именно они 
делают парк безопасным и 
удобным для посетителеи�  в 
многолетнеи�  перспективе. 
Например, вертикальное 
планирование площадок 
на реконструированном 
участке позволило отвести 
дождевые и талые воды на 
газоны и за территорию пар-
ка на улицу Мечникова. А да-
лее – в приемники по улице 
Маяковского. Подпорные 
стенки не дадут расползтись 

грунту по территории.

Строительные 
работы рассчитаны

 на две очереди
Они начнутся в севернои�  

части парка, а затем будут 
продолжены в южнои� .

Первая очередь предусма-
тривает сооружение обще-
ственного туалета, четырех 
альтанок для барбекю, часов-
ни и центрального фонтана. 
Из работ по благоустрои� ству 
территории запланировано 
обустрои� ство покрытия до-
рог, аллеи�  и тротуаров, уста-
новление подпорных стенок, 
пандусов и ступенеи� , посад-
ка цветников; оборудование 
МАФов, накопительнои�  пло-
щадки, мест для скеи� тбор-
динга и велотрека, площадок 
для выгула собак и утилиза-
ции отходов.

Вторая очередь включает 
в себя: оборудование мо-
дульного административ-
но-хозяи� ственного здания; 
высадку клумб, деревьев и 
кустарников по всеи�  терри-
тории; строительство цен-
трального входа в парк, его 
частичное ограждение; бла-
гоустрои� ство территории, 
оборудование автопарковки, 
детскои�  и спортивно-трена-
жернои�  площадок.

В настоящии�  момент часть 
работ уже выполнена. В цен-
тре парка завершен монтаж 
коммуникации�  и фундамен-
та основнои�  конструкции 
центрального фонтана, по-
строен парковыи�  туалет на 
10 человек, которыи�  будет 
отапливаться из централь-
нои�  системы теплоснабже-
ния. Проектом также пред-
усмотрены два пандуса и 
две отдельные кабинки для 
инвалидов.

Сеи� час ведутся подготови-
тельные работы по укладке 
основы для дорожного по-
крытия и установке бордюр, 
замощение плиткои�  главных 
и второстепенных дорожек 
парка, где люди сами протоп-
тали тропинки. Уже возво-
дятся стены часовни, начато 
строительство альтанок для 
барбекю и отдельных мест 
для отдыха, обустроена 
площадка для выгула собак 
и территория для скеи� бор-
динга.

В новом парке место 
найдется всем

Проектом его реконструк-
ции предусмотрено обору-
дование мест для занятии�  
спортом, скеи� тпарк, игровые 
зоны для маленьких детеи� , 
зоны активного отдыха для 
подростков, зоны «тихого» 
отдыха для пожилых людеи�  и 
т. д. То есть, практически каж-
дыи�  житель Курахово сможет 
наи� ти себе уголок по душе на 
территории обновленного 
объекта.

Главныи�  вход в парк бу-
дет располагаться с улицы 
Мечникова. Здесь начнутся 
первая входная зона, цен-

тральныи�  вход и накопи-
тельная площадка с местом 
для организации выноснои�  
уличнои�  торговки. Она по-
степенно перетекает в ре-
креационную зону – сквер 
с хвои� ными деревьями и 
кустарниками лиственных 
и хвои� ных пород, пешеход-
ными дорожками и зонами 
отдыха, оборудованными 
нишами с установкои�  садо-
во-парковых лавочек, урн 
для мусора и декоративных 
опор освещения.

Большая часть парка пред-
назначена для тихого отдыха 
в окружении декоративных 
деревьев, цветников и мно-
голетних трав.

Всего фонтанов в парке бу-
дет три: фонтан «Централь-
ныи� », расположенныи�  на 
пересечении двух основных 
аллеи� , фонтан «Каскад» на 
аллее, которая идет с севера 
на юг, и фонтан для молоде-
жи «Лілія» в северо-восточ-
нои�  части парка. На аллеях 
установят более 10 альтанок 
и множество лавочек.

В юго-западнои�  части объ-
екта кураховчан будут ожи-
дать четыре площадки для 
пикников, оборудованные 
альтанками и печью-бар-
бекю, изготовленнои�  из ог-
неупорного и облицовочного 
кирпича.

Уже ограждено место для 
выгула и тренировки собак. А 
на месте бывшеи�  танцеваль-
нои�  площадки будет обору-
дована спортивная зона с 
тренажерами. Также людеи� , 
которые любят проводить 
время активно, порадуют 
велотрек с выходом на ос-
новную аллею и специаль-
но оборудованное место для 
занятии� .

В центральнои�  части парка 
будет расположена детская 
игровая площадка для до-
школьников.

На главнои�  аллее объекта 
строится часовня – главная 
в серии строении�  участка – в 
осях 4,5×4,5 м и высотои�  11,6 
м. Увенчает сооружение ку-
пол с позолоченным крестом. 
Также с западнои�  стороны от 
нее будет предусмотрено ме-
сто, где расположится памят-
ник чернобыльцам, которыи�  
перенесут с главнои�  аллеи.

Безопасность 
и удобство

Кроме альтанок, лаво-

чек, урн, информационных 
указателеи�  в парке будут 
установлены энергосбере-
гающие светильники, чтобы 
жители Курахово могли здесь 
безопасно гулять вечером и 
ночью.

Территория объекта орга-
нически вписана в окружаю-
щую городскую застрои� ку и 
непосредственно связана с 
местными улицами и дорога-
ми. Так, в западнои�  части пар-
ка предусмотрен сквознои�  
одностороннии�  проезд ав-
тотранспорта, которыи�  свя-
жет проспект Запорожскии�  
(северная часть объекта) и 
дорогу поблизости здания 
КП «Міська ритуальна служ-
ба». В севернои�  части парка 
будет разворотная площадка, 
с которои�  можно заехать на 
гостевую автомобильную 
парковку общеи�  вместимо-
стью 30 машин.

Таким образом, на терри-
торию парка можно будет 
заехать с трех сторон: с се-
вернои�    стороны (с дороги по 
проспекту Запорожскому), с 
южнои�  стороны (с дороги по-
близости Бюро ритуальных 
услуг) и с западнои�  стороны 
(с улицы Мечникова).

Возле заезда автотран-
спорта с севернои�  стороны 
предусмотрено модульное 
административно-хозяи� -
ственное здание с постом 
охраны. Ее работники с по-
мощью системы видеона-
блюдения будут охранять 
территорию.

К тому же в парке будет 
установлена система опове-
щения, что даст возможность 
транслировать фоновую му-
зыку, рекламу, объявления 
и обеспечивать аварии� ные 
сообщения в случае необхо-
димости.

Неподалеку от админи-
стративно-хозяи� ственного 
здания предусмотрена под-
земная насосная станция 
дождевых сточных вод, КТП. 
А площадка для сбора и ути-
лизации мусора расположит-
ся в южнои�  части парка. На 
объекте будут полностью 
обновлены тротуары, вы-
мощенные плиткои�  ФЭМ 
или двуслои� ным асфальто-
бетоном.

Одним словом, делается 
все возможное, чтобы парк 
стал любимым местом отды-
ха жителеи�  Курахово.

В залі засідань раи� держадміністрації� під головуванням 
голови раи� онної� комісії� з питань ТЕБ та НС, голови 
раи� держадміністрації� Андрія Бондаренко відбулось 

засідання раи� онної� комісії� з питань техногенно-екологічної� 
безпеки та надзвичаи� них ситуаціи� .

Також на засіданні були присутні заступник голови По-
кровської� раи� онної� ради Володимир Руденко та члени комісії�.

На порядку денному було розглянуто питання про вжит-
тя додаткових заходів з ліквідації� наслідків надзвичаи� ної� 
ситуації� та запобігання можливому поширенню гострої� 
респіраторної� хвороби COVID-19, спричиненої� коронавірусом 
SARS-CoV-2 на території� Покровського раи� ону.

Також в ході комісії� було вирішено та доведено до відома ви-
конкомам сільських, селищних рад, керівникам підприємств, 
установ та відомств, незалежно від форм власності вимоги 
постанов заступника Міністра охорони здоров’я – Головного 
санітарного лікаря Украї�ни В. Ляшка від 09 травня 2020 року 
за №№ 16 - 20, протокол раи� онної� комісії� з питань ТЕБ та НС 
№4 та розпорядження керівника робіт з ліквідації� наслідків 
надзвичаи� ної� ситуації� №5.

У зв’язку з запровадженими у краї�ні заходами з про-
тидії� поширенню коронавірусу, стало неможливим 
проведення Дня Європи в Украї�ні у 2020 році на регіо-

нальному рівні в повному обсязі. Тому в Покровському раи� оні 
відділом культури, молоді та спорту раи� держадміністрації� 
було підготовлено 2 відеороліки-привітання та презентацію 
від імені краї�ни-члена Європеи� ського Союзу – Люксембургу. 
Цю краї�ну Покровськии�  раи� он представляв на обласному 
заході у 2019 році.

Для створення ї�х були використані відео та фотоматеріали, 
зібрані підчас підготовки та участі у фестивалі культури 
краї�н Євросоюзу у минулому році.

Також заклади культури раи� ону прии� няли участь в облас-
ному флешмобі «Європеи� ська Донеччина».

Фото та відеоматеріали відзначення Дня Європи опубліко-
вано на офіціи� ному саи� ті раи� держадміністрації� та у сторінках 
у мережі Феи� сбук.

З нагоди 75-ої� річниці перемоги над нацизмом у Дру-
гіи�  світовіи�  віи� ні між працівниками та колективами 
закладів культури Покровського раи� ону було про-

ведено конкурс відеокліпів «До Дня пам’яті та примирен-
ня». Вони були підготовлені усіма народними колективами 
комунального закладу культури «Покровськии�  раи� оннии�  
культурно-дозвіллєвии�  центр» та опубліковані в соціальні 
мережі Facebook для визначення переможців. У результаті 
голосування (кількість поставлених лаи� ків) отримали такі 
результати:

І місце заи� няв народнии�  хор «Калинонька» Новоекономіч-
ного центру культури та дозвілля;

ІІ – вокальнии�  ансамбль «Імпульс» Гродівського будинку 
народних традиціи� ;

ІІІ місце розділили між собою  народнии�  вокальнии�  ан-
самбль «Надія» Успенівського сільського клубу та привітання 
Срібненського сільського голови.

Також до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над 
нацизмом у Другіи�  світовіи�  віи� ні в соціальні мережі Facebook 
Успенівським та Новоєлизаветівським сільськими клуба-
ми, Новотрої�цьким та Сергії�вським центрами культури та 
дозвілля були проведені онлаи� н-виставки малюнків «Світ 
без віи� ни».

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н

Боротьба з COVID-19 триває

День Європи цьогоріч – віртуальний

Переможці творчого конкурсу
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» 

М И Л О С Е РД И Е О Б Р А З О В А Н И Е

Д Р У Ж К О В К А

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГРОМАДЫ – 
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Д Е Ц Е Н Т Р А Л И З А Ц И Я

Согласно перспектив-
ному плану реформы 
децентрализации, на 
подконтрольной укра-
инской власти части 
Донецкой области будут 
созданы 46 объединен-
ных территориальных 
громад, на неподкон-
трольной – 20 ОТГ. Об 
этом сообщил председа-
тель Донецкой област-
ной государственной 
администрации Павел 
Кириленко.

– Мы подали свои�  пер-
спективныи�  план, по нему 
было много дискуссии� . Его 
утвердил Кабмин. Соглас-
но данному плану, у нас 
для объединения сгруппи-
рованы громады, которые 
находятся как на подкон-
трольнои� , так и на непод-
контрольнои�  территории. 
46 – на подконтрольнои�  и 
20 на неподконтрольнои� . 
По карте мы понимаем, как 
эти ОТГ будут размещены, 
– сказал он.

Кириленко отметил, что 
при обсуждении плана 
децентрализации «вклю-
чились и политические 
аспекты». Когда народные 
депутаты недовольны рас-
пределением, хотят боль-
ше территорию. Однако 
руководство области все 
равно будет деи� ствовать 
по утвержденнои�  в плане 
«нарезке» территории� .

На первом этапе идет 
создание ОТГ – со своим 
бюджетом, со своими ру-

ководящими органами. И 
большинство из ОТГ будут 
созданы на запланирован-
ных на октябрь выборах.

– Есть утвержденныи�  
план, и объединение будет 
идти по этому плану. Вы-
боры у нас будут в октябре 
этого года, и тогда люди 
определятся, кто возглавит 
эти ОТГ и кто будет депута-
тами их советов… Создание 
ОТГ и проведение выборов 
– это первыи�  шаг, без кото-
рого невозможно запустить 
систему. Пока этого не про-
изои� дет, децентрализация у 
нас будет только на бумаге. 
Если этого не сделать, то 
процесс будет тянуться еще 
очень долго, – пояснил гу-
бернатор.

При этом он не исключа-
ет, что в дальнеи� шем может 
произои� ти переформатиро-
вание ОТГ.

– Не исключаю, что в 
дальнеи� шем несколько 
ОТГ определят, что не могут 
функционировать самосто-
ятельно. Они не исчезнут из 
перспективного плана или 
карты области. Они просто 
пои� дут к ближаи� шим сосе-
дям, чтобы объединиться с 
ними и функционировать 
в дальнеи� шем, чтобы их 
люди имели достои� ныи�  
уровень жизни, – продол-
жил Кириленко.

Следующим этапом ре-
формы децентрализации 
станет введение института 
префектуры, когда область 
будет возглавлять уже не 
председатель облгосад-
министрации, а префект, 
которого все также будет 
назначать президент.

– И тогда не будет, как 
сеи� час: когда ко мне, как 
главе ДонОГА, идут города, 

пишут обращения, а у меня 
не хватает денег на то и на 
то. Будет своя ОТГ, которая 
сформирована по уровню 
самодостаточности, и она 
должна будет рассчитывать 
на свои�  бюджет, – резюми-
ровал глава области.

На сегодня на подкон-
трольнои�  Украине части До-
нецкои�  области 20 громад 
уже приняли окончатель-
ное решение по объедине-
нию. Из них: 13 ОТГ создано; 
7 ожидают решения Цен-
тральнои�  избирательнои�  
комиссии.

Из 13 созданных громад 
в 11 ОТГ состоялись пер-
вые местные выборы, а 2 
громады были созданы в 
2019 году в рамках добро-
вольного присоединения к 
громаде города областного 
значения.

На сайте Дружковского 
горсовета опубликован 
проект решения «О согла-
сии на списание основных 
средств, находящихся 
на балансе Управления 
социальной защиты 
населения». Согласно до-
кументу, УСЗН в прошлые 
годы закупала оргтехни-
ку, стоимость которой 
была значительно завы-
шена, пишет местное 
издание «ДНЛ+».

В частности, управле-
ние хочет списать 
компьютер Pentium 

60 (системныи�  блок, клави-
атура, принтер Epson LX-300 
+ II, монитор AserView 56c), 
цена которого составляла на 
момент приобретения 70 ты-
сяч 840 гривень, компьютер 
Acer Atlon 7000 (системныи�  
блок, клавиатура, принтер 
Epson LX-300II, монитор 
Daewoo CMC-1502B) за 88 ты-
сяч 730 гривень и модем типа 
ПМ 1200В №004261ПЄВМ 
286-НТ стоимостью 77 тысяч 
156 гривень.

Также УСЗН планирует 
получить разрешение на 

списание компьютеров 486 
ДX (системныи�  блок, клави-
атура, мышь, цена – 11 тысяч 
501 гривен) и ASUS-P2-BS за 
11 тысяч 629 гривен. Общая 
цена оргтехники под списа-
ние на момент приобретения 
составляет почти 260 тысяч 
гривень.

«Основные средства мо-
рально изношены и непри-
годны к дальнеи� шему ис-
пользованию, проведение 
ремонтных работ нецелесоо-
бразно, так как будет превы-
шать стоимость приобретен-
ного аналога современного 
образца», – говорится в про-
екте решения за подписью 
начальника УСЗН Галины 
Небогатиковои� . Списанное 
имущество планируется пе-
редать ООО «Укрсервис М» из 
Александрии, Кировоград-
скои�  области.

Отметим, что указанная 
стоимость компьютеров да-
лека от реальнои�  в прошлые 
годы. Учитывая, что курс 
доллара на момент их при-
обретения был гораздо ниже, 
чем сеи� час, то превышение 
цены может быть очень зна-
чительным.

В Украине учебныи�  
год завершается 
дистанционно. Об-

разовательное агентство 
в Киеве провело исследо-
вание о дистанционном 
обучении в столице, соци-
ологи опросили 34 тысячи 
учеников, родителеи�  и учи-
телеи�  столицы, а обозрева-
тель отдела образования и 
науки ZN.UA Оксана Они-
щенко проанализировала 
полученные результаты в 
своеи�  статье.

Так, несмотря на жалобы 
родителеи�  о том, что на них 
свесили обучение во время 
карантина, 73% школьни-
ков рассказали, что делают 
уроки самостоятельно, 21% 
– с родителями, 1% – с репе-
титорами. Остальные вооб-
ще не ответили на вопрос, 
как обычно выполняют до-
машние задания (возмож-
но, им было неудобно ска-
зать «списываю в готовых 
домашних заданиях или у 
одноклассников»?).

При этом во время ка-

рантина у трети учащихся 
снизился интерес к учебе. 
Но 14% школьников отве-
тили наоборот: им стало 
интереснее учиться.

«Около 56% школьников 
отметили, что во время 
карантина у них появи-
лось больше трудностеи�  с 
выполнением домашних 
задании� . Среди них – не-
возможность качественно 
понять учебныи�  материал, 
отсутствие эффективного 
контроля со стороны учи-
телеи� , снижение интереса к 
учебе и другие», – отмечает 
автор.

Половина же опрошен-
ных учителеи�  считает, что 
главная сложность дис-
танционного обучения – в 
невозможности проконтро-
лировать, как ученики усва-
ивают изученныи�  матери-
ал. При этом 18% учителеи�  
пожаловались, что вообще 
не могут определить уро-
вень достижении�  своих 
учеников.

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ МАЛЫШАМ

В ЦЕНТРЕ БЕЗДОМНЫХ НУЖНА ОДЕЖДА

«Золотые» компьютеры соцзащиты

Школьники теряют интерес к учебе

Дарье (имя измене-
но) скоро испол-
нится 19 лет, а она 

уже мама двоих малышеи� . 
Старшему сынишке один 
год, младшему – всего 

месяц. Так случилось, что 
мама она одинокая, а сре-
ди имеющихся родствен-
ников помочь Дарье и ее 
двум сыновьям никто не 
может.

В Константиновском 
раи� онном центре соци-
альных служб для семьи 
и молодежи рассказали, 
что у малышеи�  совершен-
но нет одежды. Ползунки, 
пеленки, распашонки, ко-
фточки, колготки и дру-
гие детские вещи в этои�  
маленькои�  семье очень 

нужны. А, может быть, у 
кого-то остались подгуз-
ники для малышеи� , они 
бы тоже пригодись маль-
чикам.

Любую помощь для Да-
рьи и ее малышеи�  примут 
и передадут по назначе-
нию сотрудники ЦСССМ (в 
здании Константиновскои�  
раи� госадминистрации). 
Только предварительно 
надо позвонить по теле-
фону: 066-33-777-16 в лю-
бои�  день рабочеи�  недели.

Сегодня в Центре без-
домных, в Констан-
тиновке, живут не-

сколько человек. У них нет 
ни собственного жилья, ни 
родственников, которые 
могли бы им помочь.

Из городского бюджета 
выделяют средства на их 

скромное питание, а вот 
обувь и одежду взять не-
где. Поэтому сотрудники 
Центра, как всегда в таких 
случаях, обращаются за по-
мощью к неравнодушным 
людям.

Брюки, рубашки, халаты, 
свитера, туфли, сандалии и 

другие вещи можно прино-
сить в Центр в любои�  день 
– даже в выходные там есть 
дежурныи�  сотрудник.

Не помешают людям, 
оказавшимся в труднои�  
жизненнои�  ситуации, но-
ски и нижнее белье. 

Центр находится на 

территории Константи-
новскои�  горбольницы 
№2, телефон для справок: 
095-48-25-032.

Людеи� , которые там жи-
вут, не пожалела судьба, 
поэтому они очень ждут 
вашеи�  помощи.
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«Что такое эта ваша 
разруха? Старуха с клю-
кой? Ведьма, которая 
выбила все стёкла, по-
тушила все лампы? Да её 
вовсе и не существует… 
Если я, входя в уборную, 
начну, извините за выра-
жение, мочиться мимо 
унитаза и то же самое 
будут делать Зина и 
Дарья Петровна, в убор-
ной начнётся разруха…» 
(М.А. Булгаков «Собачье 
сердце»)

Согласитесь, всегда 
приятно прогули-
ваться по чистым 

улицам, скверам, берегам 
водоемов или лесопосад-
кам. А вот пластиковые бу-
тылки, пакеты, обертки от 
сладостеи� , пачки от сигарет 
и другои�  мусор далеко не 
украшение для таких мест.

Увы, такое явление, как 
стихии� ные свалки, в Кон-
стантиновке не редкость. 
Почему так происходит: 
из-за недобросовестности 
коммунальщиков или не-
воспитанности горожан, 
разбирались журналисты 
«ЗИ».

С ревизиеи�  мы объездили 
разные раи� оны Константи-

новки, делая акцент на тех 
местах, где раньше были за-
мечены стихии� ные свалки.

Из приятных моментов: 
видно, что не так давно 
здесь, деи� ствительно, по-
работали коммунальные 
службы.

Только вот этот труд ока-
зался напрасным, так как 
на убранных территориях 

вновь стал накапливаться 
мусор. Преимущественно, 
это бытовые или строи-
тельные отходы, которые 
выбрасывают сами же люди. 
Удивительно, что намеки на 
стихии� ные свалки журнали-
сты увидели даже в непо-
средственнои�  близости от 
домов местных чиновников.

Видеть свои�  город чистым 

и ухоженным, наверняка, хо-
тят многие горожане. Толь-
ко вот не все осознают, что 
чистота начинается именно 
с него.

Каждыи�  из нас наводит 
порядок у себя в квартире, 
доме и во дворе. Так почему 
бы не попробовать то же де-
лать в своем городе?

Усидеть дома и 
взрослому челове-
ку трудно, для детеи�  

же – это целая трагедия, 
особенно когда на улице 
теплая, солнечная погода. С 
11 мая в Украине разрешили 
посещать детские площадки 
и скверы, но со следующими 
условиями: обязательным 
сопровождением взрослых, 
ограниченным количеством 
до двух человек, соблюдени-

ем дистанции и наличием 
масок.

Как эти требования вы-
полняются в Константинов-
ке, проверяли в совместном 
реи� де сотрудники полиции, 
службы по делам детеи�  и 
Центра семьи и молодежи.

– Главная цель реи� да – 
это, прежде всего, профи-
лактическая беседа с детьми 
и их родителями о недопу-
щении распространения 

заболевания, вызванного 
коронавируснои�  инфекци-
еи� . Люди должны понимать, 
что опасность заражения 
еще актуальна, поэтому не-
обходимо придерживаться 
всех рекомендованных мер 
профилактики, – говорит 
главныи�  специалист служ-
бы по делам детеи�  Артем 
Готва.

В течение непродолжи-
тельнои�  прогулки по микро-

раи� ону «Нулевои� » проверя-
ющие выявили несколько 
фактов нарушении� . Самые 
распространенные: дети 
играли без сопровожде-
ния взрослых, собирались 
более двух человек и были 
без масок.

Со всеми маленькими 
нарушителями, а также их 
родителями и родственни-
ками была проведена соот-
ветствующая беседа.

МУСОР – НА УЛИЦАХ, А РАЗРУХА – В ГОЛОВАХ?

ИСКАЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА СРЕДИ ДЕТЕЙ

Для борьбы с коронавирусной инфекцией и с целью 
недопущения распространения заболевания COVID-19 
на территории Константиновки, на апрельской сес-
сии местные депутаты поддержали решение о выде-
лении средств из местного бюджета на дезинфекцию 
общественных мест. Работы стартовали 12 мая и 
продлятся 10 дней – до 22 мая.

Как объяснил заместитель городского головы Вик-
тор Василенко, для этих целеи�  из городскои�  казны 
предусмотрено финансирование в сумме до 50 тысяч 

гривень. Санитарную обработку объектов выполняют под-
разделения Госпродпотребслужбы. Город проводит расчет 
по акту выполненных работ.

В списке объектов для дезинфекции – городские скве-
ры, учреждения социальнои�  инфраструктуры (управление 
Пенсионного Фонда, соцзащиты), остановки общественного 
транспорта, первые этажи и лифтовые кабины в много-
квартирных домах и другие, которые определяет местная 
администрация.

– Дезинфекция проводится при помощи специального 
оборудования с применением эффективных, современных 
препаратов, безопасных для людеи� , животных и окружающеи�  
среды. Для удобства жителеи�  города санитарная обработка 
выполняется в утреннее время, около 6:00. Так, сегодня 
наши подразделения проводили дезинфекцию в сквере 
«Театральныи� ». Были обработаны все лавочки, тротуарные 
дорожки, качели и скульптуры, установленные в парке. В 
процессе санитарнои�  обработки по периметру дежурили 
сотрудники, которые предупреждали пешеходов о том, что 
проход через сквер временно закрыт, – рассказал начальник 
Константиновского раи� онного управления Главного управ-
ления Госпродпотребслужбы в Донецкои�  области Александр 
Ильченко.

С просьбои�  провести дезинфекцию в Госпродпотребслужбу 
обратились не только городские власти, но и руководство 
сельских громад Константиновского раи� она. Санитарная 
обработка на днях была выполнена в Ильиновскои�  ОТГ.

На такую процедуру жители Константиновки и раи� она 
реагируют по-разному. Однако, как заверил Александр Иль-
ченко, для какого-либо беспокои� ства нет основании� .

– Это делается с однои�  единственнои�  целью – предотвра-
щение распространения вируса COVID-19. Поэтому надеемся 
на понимание со стороны граждан, – добавил Александр 
Ильченко.

Массовая дезинфекция: 
когда и что обработают
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Д У Х О В Н О С Т Ь

УТРЕННИЙ ЗАРЯД БОДРОСТИ

ДНИ ПОЧИТАНИЯ ВЕЛИКИХ СВЯТЫХ

Современный ритм 
жизни в городских 
условиях связан с мало-
подвижным образом 
жизни, отсюда возни-
кают многие проблемы 
со здоровьем, которые 
раньше были характерны 
только для пожилого 
возраста. Особенно эта 
проблема усугубилась во 
время карантина.

Утренняя зарядка 
улучшает метабо-
лизм, помогает заря-

диться энергиеи� . Организм 
привыкает к умереннои�  фи-
зическои�  нагрузке, и человек 
чувствует себя бодрым и ак-
тивным весь день. Именно с 
этои�  целью хоккеи� ныи�  клуб 
«Донбасс» организовывает 
утренние зарядки для жи-
телеи�  Донетчины.

Субботнее утро 16 мая вы-
далось в Дружковке весьма 
хмурым и серым, но это не 
помешало местным жителям 
начать его бодро и спортивно.

Начиная с середины апре-
ля семикратный чемпион 
Украины по хоккею проводит 

утренние разминки для всех 
желающих. И 16 мая пред-
ставители донецкого клуба 
провели утреннюю зарядку 
в Дружковке.

Жители домов по проспек-
ту Космонавтов смогли выйти 
на свои балконы и выполнить 
комплекс упражнений, кото-
рый продемонстрировал на-
падающий основной команды 
клуба Олег Шишлянников.

Взрослые и дети присое-
динились к зарядке. Жители 
Дружковки смогли повысить 
работоспособность на весь 
день, улучшить настроение 
и получить заряд бодрости 
с самого утра.

А на следующий день пред-
ставители донецкого клуба 
провели утреннюю разминку 
для жителей Константинов-
ки. Жители домов по буль-

вару Космонавтов смогли 
выйти на свои балконы, а 
также, соблюдая правила ка-
рантинного режима, смогли 
присоединиться к разминке 
на спортивной площадке и 
выполнить комплекс упраж-
нений, который продемон-
стрировала воспитанница 
отделения фигурного ка-
тания ДЮСШ ХК «Донбасс» 
Елизавета Велигонова.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
еще раз благодарит всех за 
участие. Надеемся, что после 
мини-тренировок утренняя 
зарядка войдет в ваш распо-
рядок дня. Ведь если зарядка 
станет неотъемлемой частью 
вашего утра, то заряд бодро-
сти с прекрасным настроени-
ем вам обеспечены. 

Занимайтесь спортом, оста-
вайтесь дома, берегите себя 
и будьте здоровы!

21 и 22 мая Святая 
Церковь поет гимны двум 
любимым и высокочти-
мым святым.

21 мая Православная 
Церковь отмечает День 
апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова

Апостол Иоанн был осо-
бенно любим Спасителем за 
жертвенную любовь и дев-
ственную чистоту. После 
своего призвания апостол 
не расставался с Господом 
и был одним из трех учени-
ков, которых Он особенно 
приблизил к Себе. Вместе с 
Иаковом и Петром он всегда 
следовал за Христом. 

Был он также и у подно-
жия Креста, плакал вместе с 
Божиеи�  Матерью и услышал 
обращенные к ним с высоты 
Креста слова Распятого Го-
спода: «Жено, се сын Твои� » и 
к нему: «Се Мати твоя» (Ин. 
19, 26, 27). С этого времени 
Иоанн, как любящии�  сын, 
заботился о Пресвятои�  Деве 
Марии и служил Еи�  вплоть 

до Ее Успения, никуда не от-
лучаясь из Иерусалима. Так 
апостол Иоанн усыновил нас 
всех Божиеи�  Матери.

После Успения Богородицы 
апостол Иоанн, по выпавше-
му ему жребию, направился в 
Ефес и другие малоазии� ские 
города для проповеди Еван-
гелия, взяв с собои�  своего 
ученика Прохора.

Когда Апостолу Иоанну 
было более 100 лет, он при-
готовился к своему земному 
отшествию. Он позвал своих 
учеников, дал им благослове-
ние и попросил, чтобы они 
ископали яму крестообраз-
но, в которую он вошел, и 
сказал, чтобы засыпали его 
землеи� . Скорбя в сердце сво-
ем, ученики выполнили бла-
гословение своего учителя 
– положили плат на голову 
и засыпали его тело.

Были плач и рыдания, но 
не было его любимого уче-
ника Прохора. Через неко-
торое время, когда тот при-
шел, и захотел увидеть тело 
своего любимого учителя, 
то откопали могилу, а тела 

Апостола Иоанна не нашли. 
Зато ежегодно, 21 мая, на мо-
гиле стал выступать тонкии�  
слои�  праха (или «манны»), 
приносившии�  исцеления. В 
честь этого события установ-
лено весеннее празднование 
памяти святого апостола и 
Евангелиста Иоанна Бого-
слова.

По преданию, апостол Ио-
анн Богослов взят на небо 
для того, чтобы прии� ти с 
пророками Ильеи�  и Енохом 
проповедовать Слово Боже-
ственнои�  мудрости перед 
Вторым Пришествием Го-
спода нашего Иисуса Христа.

22 мая прославляется 
Святитель Николай, 

архиепископ Мир 
Ликийских, Чудотворец 

Этот весеннии�  праздник 
в честь Святителя Нико-
лая установлен по поводу 
переноса его мощеи�  из ма-
лоазии� ского города Миры 
Ликии� ские в итальянскии�  
город Бари. Это произошло 
в ХI веке. Турки опустошали 

владения в Малои�  Азии, ра-
зоряли города, села, храмы, 
истребляли мощи, иконы 
и книги. Мусульмане поку-
шались уничтожить мощи 
святителя Николая, глубоко 
чтимого всем христианским 
миром. Жители города Бар, 
расположенного на берегу 
Адриатического моря, реши-
ли спасти мощи святого.

Баряне отправились за 
драгоценными мощами на 
трех судах в 1087 году.

Сорок семь вооруженных 
барян пришли в храм Свя-
того Сиона, где находились 
мощи святителя Николая.  
Пришельцы связали мона-
хов-сторожеи� , разбили цер-
ковныи�  помост, под которым 
стояла гробница с мощами. В 
этом деле особенным усер-
дием отличался юноша Мат-
феи� . В нетерпении он разбил 
крышку и баряне увидели, 
что саркофаг наполнен бла-
гоуханным святым миром. 
Пресвитеры Лупп и Дрого, 
совершили литию, и Матфеи�  
стал извлекать из перепол-
ненного миром саркофага 

мощи Святителя.
Ввиду отсутствия ковчега, 

пресвитер Дрого завернул 
мощи в верхнюю одежду и в 
сопровождении барян пере-
нес их на корабль.

8(21) мая корабли при-
были в Бари. На следующии�  
день, 9 (22) мая, мощи святи-
теля Николая торжественно 
перенесли в церковь святого 
Стефана. Через год была по-
строена церковь во имя свя-
тителя Николая и освящена 
папои�  Урбаном II.

Некоторое время спустя 
Святитель Николаи�  явился 
во сне одному благочести-
вому монаху и сказал: «Бла-

гословением всесиль-
ного Бога я пришел 
к вам в город Бар; 
теперь я хочу, чтобы 
мощи мои были по-
ложены под Престо-
лом». Воля святого 
Угодника Божия не-
медленно была ис-
полнена, мощи его 
положены под Пре-
стол, где находятся 
и доныне. 

Много паломников в наши 
дни посещают Бари, чтобы 
поклониться святым остан-
кам Чудотворца Николая, ко-
торые источают драгоценное 
ароматное миро. Раз в году 
это миро собирают, разбавля-
ют водои�  и в маленьких сосу-
диках распространяют среди 
верующих людеи� . Святитель 
Николаи�  сотворил много 
великих чудес при жизни и 
после смерти продолжает их 
творить.

Протоиерей Вадим 
ИЛЬЧУК, настоятель

 храма прп. Иова Почаевского, 
г. Константиновка

КАБАЧКИ В СЫРНО-СЛИВОЧНОМ СОУСЕ 
С ТОМАТАМИ ПЕЛАТИ

Сергеи�  Видулин, шеф-повар Школы поварского искус-
ства Фонда Бориса Колесникова, предлагает приготовить 
оригинальное блюдо из кабачков.

Для него понадобятся:
– кабачки – 1 кг,
– сливки 20% – 100 мл,
– сыр эмменталь – 250 г,
– масло оливковое – 75 мл,
– чеснок – 5 г,
– тимьян – 5 г,
– соль, перец черныи�  – по вкусу,
– томаты в собственном соку (пелати) – 0,5 л,
– сахар – 20 г,
– сливочное масло – 30 г.
Кабачки нарезать кружочками толщинои�  1 см, посолить, 

поперчить и положить в емкость. Открыть томаты, соус 
слить в отдельную посуду, помидоры порезать пополам, 
добавить сахар и немного посолить.

На дно емкости для запекания выложить томаты и отста-
вить. В ступке потолочь чеснок и тимьян в пюреобразную 
массу и добавить оливковое масло.

Потереть сыр на крупнои�  терке, добавить размягченное 
сливочное масло и сливки, ввести в соус из томатов и чес-
ночную массу, довести до вкуса солью и черным молотым 
перцем. Хорошо перемешать.

Нарезанные кабачки выложить веером в емкость для 
запекания поверх томатов, а сверху – сырную массу. В 
таком виде отправить в разогретую до 180ºС духовку на 
25-30 минут.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФАИ Н И Ц И А Т И В А
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПРОЄКТ «ВІДПРАЦЮВАННЯ КАР'ЄРУ ВИДНЕ 2 ДІЛЯНКИ 1 І ДІЛЯНКИ ПРОЄКТ «ВІДПРАЦЮВАННЯ КАР'ЄРУ ВИДНЕ 2 ДІЛЯНКИ 1 І ДІЛЯНКИ 

«ВИДНЕ-2» «ВИДНЕ-2» 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Костянтинівського родовища вогне-Костянтинівського родовища вогне-
тривких глин»тривких глин»

1. Інвестор (замовник):1. Інвестор (замовник):
ПРАТ «ВЕСКО» ПРАТ «ВЕСКО» 
84205, Донецька область, м. Дружківка, 84205, Донецька область, м. Дружківка, 

вул. Індустріальна, 2вул. Індустріальна, 2

2. Місцезнаходження майданчика 2. Місцезнаходження майданчика 
(варіанти):(варіанти):

ділянка 1 і ділянка «Видне-2» Костян-ділянка 1 і ділянка «Видне-2» Костян-
тинівського родовища вогнетривких глин тинівського родовища вогнетривких глин 
розташовані на території� Костянтинівсь-розташовані на території� Костянтинівсь-
кого раи� ону Донецької� області. Наи� ближ-кого раи� ону Донецької� області. Наи� ближ-
ча залізнична станція Кіндратівка Донець-ча залізнична станція Кіндратівка Донець-
кої� залізниці (смт. Олексієво-Дружківка) кої� залізниці (смт. Олексієво-Дружківка) 
знаходиться в ~20 км на північнии�  схід від знаходиться в ~20 км на північнии�  схід від 
родовища. У безпосередніи�  близькості до родовища. У безпосередніи�  близькості до 
цих ділянок родовища на відстані 3 км – цих ділянок родовища на відстані 3 км – 
на південно-захід розташовано село Русін на південно-захід розташовано село Русін 
Яр, східніше - село Степанівка; у східного Яр, східніше - село Степанівка; у східного 
контуру ділянки «Видне-2» проходить ав-контуру ділянки «Видне-2» проходить ав-
тодорога Костянтинівка-Артемівка-Ша-тодорога Костянтинівка-Артемівка-Ша-
хове; у південної� межі ділянки №1 - авто-хове; у південної� межі ділянки №1 - авто-
дорога територіального значення Т 0504 дорога територіального значення Т 0504 
Покровськ - Михаи� лівка.Покровськ - Михаи� лівка.

3. Характеристика підприємства 3. Характеристика підприємства 
(орієнтовно, по об'єктах-аналогах): (орієнтовно, по об'єктах-аналогах): 

характеристика діяльності об'єкту – характеристика діяльності об'єкту – 
«Відпрацювання Кар'єру Видне 2 Ділянки «Відпрацювання Кар'єру Видне 2 Ділянки 
1 і Ділянки «Видне-2» Костянтинівського 1 і Ділянки «Видне-2» Костянтинівського 
родовища вогнетривких глин».родовища вогнетривких глин».

Проєктом передбачається виробництво Проєктом передбачається виробництво 
наступних робіт :наступних робіт :

– зняття родючого шару ґрунту за допо-– зняття родючого шару ґрунту за допо-
могою бульдозерного і екскаваторного могою бульдозерного і екскаваторного 
устаткування імпортного виробництва з устаткування імпортного виробництва з 
подальшим и� ого складуванням і викори-подальшим и� ого складуванням і викори-
станням при проведенні робіт з рекуль-станням при проведенні робіт з рекуль-
тивації� порушених земель;тивації� порушених земель;

– виробництво розкривних і видобу-– виробництво розкривних і видобу-
вних робіт імпортними дизельними ек-вних робіт імпортними дизельними ек-
скаваторами з навантаженням в автоса-скаваторами з навантаженням в автоса-
москиди;москиди;

– транспортування автосамоскидами – транспортування автосамоскидами 
розкривних порід і корисної� копалини;розкривних порід і корисної� копалини;

– виробництво відвальних робіт;– виробництво відвальних робіт;
– заходи з інженерного захисту кар'єру і – заходи з інженерного захисту кар'єру і 

безпеки ведення робіт;безпеки ведення робіт;
– технічна і біологічна рекультивація – технічна і біологічна рекультивація 

земель, порушених гірничими роботами.земель, порушених гірничими роботами.
Проєктна річна продуктивність кар'єру Проєктна річна продуктивність кар'єру 

з видобутку вогнетривких глин –  300 з видобутку вогнетривких глин –  300 
тис.т.тис.т.

4. Соціально-економічна необхідність 4. Соціально-економічна необхідність 
проєктної діяльності:проєктної діяльності:

планована діяльність забезпечить умо-планована діяльність забезпечить умо-
ви для подальшої� роботи ПРАТ «ВЕСКО», ви для подальшої� роботи ПРАТ «ВЕСКО», 
сприятиме організації� нових робочих міс-сприятиме організації� нових робочих міс-
ць, підвищенню заи� нятості населення, ць, підвищенню заи� нятості населення, 
поліпшенню соціального стану в регіоні, поліпшенню соціального стану в регіоні, 
підвищенню рівня доходів населення, а підвищенню рівня доходів населення, а 
також – забезпеченню сировиною під-також – забезпеченню сировиною під-
приємств керамічної� і будівельної� про-приємств керамічної� і будівельної� про-
мисловості не лише Донецької� області і мисловості не лише Донецької� області і 
інших областеи�  Украї�ни, але і ближнього інших областеи�  Украї�ни, але і ближнього 
та далекого зарубіжжя.та далекого зарубіжжя.

5. Потреба в ресурсах:5. Потреба в ресурсах:
земельнихземельних – земельне відведення 511,5  – земельне відведення 511,5 

га; га; 
сировинних:сировинних: –  потреба в ґрунтах для  –  потреба в ґрунтах для 

рекультивації� ділянки забезпечується за рекультивації� ділянки забезпечується за 
рахунок розкривних порід кар'єру; рахунок розкривних порід кар'єру; 

енергетичних енергетичних (паливо, електроенер-(паливо, електроенер-
гія,), гія,), 

водних:водних: кар’єрні води (для пилопода- кар’єрні води (для пилопода-
влення при здіи� сненні видобувних робіт), влення при здіи� сненні видобувних робіт), 
питна вода привозна для господарсь-питна вода привозна для господарсь-
ко-побутових потреб; ко-побутових потреб; 

трудовихтрудових –  81 робітників. –  81 робітників.

6. Транспортне забезпечення (при бу-6. Транспортне забезпечення (при бу-
дівництві і експлуатації) :дівництві і експлуатації) :

забезпечується за рахунок ПРАТ «ВЕСКО». забезпечується за рахунок ПРАТ «ВЕСКО». 

7. Екологічні і інші обмеження плано-7. Екологічні і інші обмеження плано-
ваної діяльності:ваної діяльності:

визначаються вимогами екологічного визначаються вимогами екологічного 
законодавства Украї�ни і діючої� норматив-законодавства Украї�ни і діючої� норматив-
ної� документації� ної� документації� 

8. Потреба екологічно-інженерної 8. Потреба екологічно-інженерної 
підготовка і захисту території:підготовка і захисту території:

проєктом передбачаються заходи з за-проєктом передбачаються заходи з за-
побігання несприятливих геологічних побігання несприятливих геологічних 
процесів і забруднення водного і повітря-процесів і забруднення водного і повітря-
ного басеи� нів. ного басеи� нів. 

9. Можливі дії планованої діяльності 9. Можливі дії планованої діяльності 

(при будівництві і експлуатації) на дов-(при будівництві і експлуатації) на дов-
кілля:кілля:

завдяки застосуванню сучасних засобів завдяки застосуванню сучасних засобів 
механізації� і технології� виробництва механізації� і технології� виробництва 
робіт, планована діяльність не приведе до робіт, планована діяльність не приведе до 
погіршення стану навколишнього середо-погіршення стану навколишнього середо-
вища, включаючи мікроклімат, повітряну вища, включаючи мікроклімат, повітряну 
і водну середовища, ґрунти, рослиннии�  і і водну середовища, ґрунти, рослиннии�  і 
твариннии�  світ, соціальну і техногенні се-твариннии�  світ, соціальну і техногенні се-
редовища. Після рекультивації� земельної� редовища. Після рекультивації� земельної� 
ділянки стан довкілля в раи� оні розміщен-ділянки стан довкілля в раи� оні розміщен-
ня кар'єру значно покращиться. ня кар'єру значно покращиться. 

10. Відходи виробництва і можливість 10. Відходи виробництва і можливість 
їх повторного використання, утиліза-їх повторного використання, утиліза-
ції, знешкодження або безпечного за-ції, знешкодження або безпечного за-
хоронення:хоронення:

поводження з відходами, що утвори-поводження з відходами, що утвори-
лися в результаті планованої� діяльності, лися в результаті планованої� діяльності, 
передбачено відповідно до чинного зако-передбачено відповідно до чинного зако-
нодавства. Розкривні породи використо-нодавства. Розкривні породи використо-
вуватимуться для рекультивації� поруше-вуватимуться для рекультивації� поруше-
них земель.них земель.

11. Об’єм виконання робіт:11. Об’єм виконання робіт:
згідно з ДБН А.2.2-1-2003.згідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: 12. Участь громадськості: 
ознаи� омлення, громадське обговорення ознаи� омлення, громадське обговорення 

з реалізації� технічних рішень планованої� з реалізації� технічних рішень планованої� 
діяльності передбачається в рамках про-діяльності передбачається в рамках про-
цедури отримання дозволу на здіи� снен-цедури отримання дозволу на здіи� снен-
ня планованої� діяльності у відповідності ня планованої� діяльності у відповідності 
до вимог ст.7 Закону Украї�ни до вимог ст.7 Закону Украї�ни ««Про оцін-Про оцін-
ку впливу на довкілляку впливу на довкілля»» і  і ««Порядку про-Порядку про-
ведення громадських слухань у процесі ведення громадських слухань у процесі 
оцінки впливу на довкілляоцінки впливу на довкілля»» затвердже- затвердже-
ного Постановою КМУ від 13.12.2017 № ного Постановою КМУ від 13.12.2017 № 
989.989.

Також ознаи� омитися з матеріалами Також ознаи� омитися з матеріалами 
проєкту проєкту «Відпрацювання Кар'єру Видне «Відпрацювання Кар'єру Видне 
2 Ділянки 1 і Ділянки «Видне-2» Костян-2 Ділянки 1 і Ділянки «Видне-2» Костян-
тинівського родовища вогнетривких тинівського родовища вогнетривких 
глин»глин» за адресою: місто Дружківка, вул.  за адресою: місто Дружківка, вул. 
Індустріальна, 2. Індустріальна, 2. 

Зауваження і пропозиції� прии� маються в Зауваження і пропозиції� прии� маються в 
Костянтинівськіи�  раи� онніи�  адміністрації� Костянтинівськіи�  раи� онніи�  адміністрації� 
за адресою: 85102, Донецька обл., м. Ко-за адресою: 85102, Донецька обл., м. Ко-
стянтинівка, проспект Ломоносова, 156, стянтинівка, проспект Ломоносова, 156, 
Тел. (06272) 2-11-67 упродовж 30 днів Тел. (06272) 2-11-67 упродовж 30 днів 
після оприлюднення матеріалів проєкту.після оприлюднення матеріалів проєкту.

Проєкт «Відпрацювання Кар'єру №1  
Ділянки 1 і Ділянки «Видне-2»        Костян-
тинівського родовища вогнетривких глин»

1. Інвестор (замовник):
ПРАТ «ВЕСКО» 
84205, Донецька область, м. Дружківка, 

вул. Індустріальна, 2

2. Місцезнаходження майданчика 
(варіанти):

ділянка-1 у межах кар’єру №1 Костян-
тинівського родовища вогнетривких глин 
розташовані на території� Костянтинівсь-
кого раи� ону Донецької� області. Наи� ближча 
залізнична станція Кіндратівка Донецької� 
залізниці (смт. Олексієво-Дружківка) зна-
ходиться в ~20 км на північнии�  схід від 

родовища. У безпосередніи�  близькості до 
цих ділянок родовища на відстані 3 км – на 
південно-захід розташовано село Русін Яр, 
східніше 2,5 км - село Степанівка; у східного 
контуру ділянки «Видне-2» проходить авто-
дорога Костянтинівка-Артемівка-Шахове; у 
південної� межі ділянки №1 - автодорога те-
риторіального значення Т 0504 Покровськ 
- Михаи� лівка.

3. Характеристика підприємства (орієн-
товно, по об'єктах-аналогах): 

характеристика діяльності об'єкту – «Від-
працювання Кар'єру №1  Ділянки 1 і Ділян-
ки «Видне-2» Костянтинівського родовища 
вогнетривких глин»

 Костянтинівського родовища вогнетрив-
ких глин».

Проєктом передбачається виробництво 
наступних робіт :

– зняття родючого шару ґрунту за допом-
огою бульдозерного і екскаваторного устат-
кування імпортного виробництва з подаль-
шим и� ого складуванням і використанням 
при проведенні робіт з рекультивації� пору-
шених земель;

– виробництво розкривних і видобувних 
робіт імпортними дизельними екскавато-
рами з навантаженням в автосамоскиди;

– транспортування автосамоскидами роз-
кривних порід і корисної� копалини;

– виробництво відвальних робіт;
– заходи з інженерного захисту кар'єру і 

безпеки ведення робіт;
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– технічна і біологічна рекультивація зе-
мель, порушених гірничими роботами.

Проєктна річна продуктивність кар'єру з 
видобутку вогнетривких глин –  300 тис.т.

4. Соціально-економічна необхідність 
проєктної діяльності:

планована діяльність забезпечить умови 
для подальшої� роботи ПРАТ «ВЕСКО», сприя-
тиме організації� нових робочих місць, підви-
щенню заи� нятості населення, поліпшенню 
соціального стану в регіоні, підвищенню 
рівня доходів населення, а також – забезпе-
ченню сировиною підприємств керамічної� і 
будівельної� промисловості не лише Донець-
кої� області і інших областеи�  Украї�ни, але і 
ближнього та далекого зарубіжжя.

5. Потреба в ресурсах:
земельних – земельне відведення 314,7 

га; 
сировинних: –  потреба в ґрунтах для ре-

культивації� ділянки забезпечується за раху-
нок розкривних порід кар'єру; 

енергетичних –  паливо, електроенергія; 
водних: кар’єрні води (для пилоподавлен-

ня при здіи� сненні видобувних робіт), питна 
вода привозна для господарсько-побутових 
потреб; 

трудових –  85 робітників.

6. Транспортне забезпечення (при бу-

дівництві і експлуатації) :
забезпечується за рахунок ПРАТ «ВЕСКО». 

7. Екологічні і інші обмеження планова-
ної діяльності:

визначаються вимогами екологічного за-
конодавства Украї�ни і діючої� нормативної� 
документації� 

8. Потреба екологічно-інженерної під-
готовка і захисту території:

проєктом передбачаються заходи з запобі-
гання несприятливих геологічних процесів 
і забруднення водного і повітряного басеи� -
нів. 

9. Можливі дії планованої діяльності 
(при будівництві і експлуатації) на дов-
кілля:

завдяки застосуванню сучасних засобів 
механізації� і технології� виробництва робіт, 
планована діяльність не приведе до погір-
шення стану навколишнього середовища, 
включаючи мікроклімат, повітряну і водну 
середовища, ґрунти, рослиннии�  і твариннии�  
світ, соціальну і техногенне середовища. 
Після рекультивації� земельної� ділянки стан 
довкілля в раи� оні розміщення кар'єру почне 
відновлюватися. 

10. Відходи виробництва і можливість 
їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоро-

нення:
поводження з відходами, що утворилися в 

результаті планованої� діяльності, передба-
чено відповідно до чинного законодавства. 
Розкривні породи використовуватимуться 
для рекультивації� порушених земель.

11. Об’єм виконання робіт:
згідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: 
ознаи� омлення, громадське обговорення 

з реалізації� технічних рішень планованої� 
діяльності передбачається в рамках проце-
дури отримання дозволу на здіи� снення пла-
нованої� діяльності у відповідності до вимог 
ст.7 Закону Украї�ни "Про оцінку впливу на 
довкілля" і "Порядку проведення громадсь-
ких слухань у процесі оцінки впливу на дов-
кілля" затвердженого Постановою КМУ від 
13.12.2017 № 989.

Також ознаи� омитися з матеріалами проєк-
ту «Відпрацювання Кар'єру №1  Ділянки 1 
і Ділянки «Видне-2» Костянтинівського ро-
довища вогнетривких глин» можна в ПРАТ 
«ВЕСКО» за адресою: місто Дружківка, вул. 
Індустріальна, 2. 

Зауваження і пропозиції� прии� маються в 
Костянтинівськіи�  раи� онніи�  адміністрації� 
за адресою: 85102, Донецька обл., м. Ко-
стянтинівка, проспект Ломоносова, 156, 
Тел. (06272) 2-11-67 упродовж 30 днів після 
оприлюднення матеріалів проєкту.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Проєкт «Відпрацювання Кар'єра № 2 Ділянки 

1 і Ділянки «Видне-2» Костянтинівського родо-
вища вогнетривких глин»

1. Інвестор (замовник):
ПРАТ «ВЕСКО» 
84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. 

Індустріальна, 2

2. Місцезнаходження майданчика( варіан-
ти):

ділянка №1 і ділянка «Видне-2» Костян-
тинівського родовища вогнетривких глин 
розташовані на території� Костянтинівського 
раи� ону Донецької� області. Наи� ближча заліз-
нична станція Кіндратівка Донецької� залізниці 
(смт. Олексієво-Дружківка) знаходиться в ~20 
км на північнии�  схід від родовища. У безпосе-
редніи�  близькості до цих ділянок родовища на 
відстані 1-1,5 км – на південно-захід розташо-
вано село Русін Яр, східніше - сіло Степанівка; у 
східного контуру ділянки «Видне-2» проходить 
автодорога Костянтинівка-Артемівка-Шахо-
ве; у південної� межі ділянки № 1 - автодорога 
територіального значення Т 0504 Покровськ - 
Михаи� лівка.

3. Характеристика підприємства (орієн-
товно, по об'єктах-аналогах): 

характеристика діяльності об'єкту – «Від-
працювання кар'єру № 2 ділянки №1 і ділянки 
«Видне-2» Костянтинівського родовища вог-
нетривких глин».

Проєктом передбачається виробництво на-
ступних робіт :

– зняття родючого шару ґрунту за допомогою 
бульдозерного і екскаваторного устаткування 
імпортного виробництва з подальшим и� ого 
складуванням і використанням при проведен-
ні робіт по рекультивації� порушених земель;

– виробництво розкривних і видобувних 

робіт імпортними дизельними екскаваторами 
з навантаженням в автосамоскиди;

– транспортування автосамоскидами роз-
кривних порід і корисної� копалини;

– виробництво відвальних робіт;
– заходи по інженерному захисту кар'єру і 

безпеки ведення робіт;
– технічна і біологічна рекультивація земель, 

порушених гірничими роботами.
Проєктна продуктивність кар'єру по видоб-

утку вогнетривких глин – 300 тисяч тонн на 
рік.

4. Соціально-економічна необхідність 
проектної діяльності:

проєктована діяльність забезпечить умо-
ви для подальшої� роботи ПРАТ «ВЕСКО», за-
и� нятість частини населення і сприятиме 
поліпшенню загальної� соціально-економічної� 
ситуації� в наи� ближчих населених пунктах. 

5. Потреба в ресурсах:
земельних - визначається за результатами 

проекту; 
сировинних - потреба в ґрунтах для рекуль-

тивації� ділянки забезпечується за рахунок роз-
кривних порід кар'єрів; 

енергетичних (паливо, електроенергія, теп-
ло), водних (для пилоподавлення при вироб-
ництві робіт), трудових - визначаються в про-
цесі проектування.

6. Транспортне забезпечення (при будів-
ництві і експлуатації) :

забезпечується за рахунок ПРАТ «ВЕСКО». 

7. Екологічні і інші обмеження планованої 
діяльності:

визначаються вимогами екологічного зако-
нодавства Украї�ни і діючої� нормативної� доку-
ментації�. 

8. Потреба екологічно-інженерної підго-
товка і захисту території:

проєктом передбачаються заходи по запобі-
ганню несприятливих геологічних процесів і 
запобіганню забруднення водного і повітряно-
го басеи� нів.

9. Можливі дії планованої діяльності (при 
будівництві і експлуатації) на довкілля:

завдяки застосуванню сучасних засобів ме-
ханізації� і технології� виробництва робіт, пла-
нована діяльність не приведе до погіршення 
стану навколишнього середовища, включаючи 
мікроклімат, повітряну і водну середовища, 
ґрунти, рослиннии�  і твариннии�  світ, соціальну 
і техногенні середовища. Після рекультива-
ції� земельної� ділянки стан довкілля в раи� оні 
розміщення кар'єру значно покращиться. 

10. Відходи виробництва і можливість їх 
повторного використання, утилізації, знеш-
кодження або безпечного захоронення:

поводження з відходами, що утворилися в 
результаті планованої� діяльності, передбаче-
но відповідно до чинного законодавства. Роз-
кривні породи використовуватимуться для ре-
культивації� порушених земель.

11. Об’єм виконання робіт:
згідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: 
ознаи� омитися з матеріалами проєкту «Від-

працювання кар'єра №2 ділянки №1 і ділянки 
«Видне-2» можна в ПРАТ «ВЕСКО» за адресою: 
місто Дружківка, вул. Індустріальна, 2. 

Зауваження і пропозиції� прии� маються упро-
довж 30 днів після публікації� в Костянтинівсь-
кіи�  раи� онної� адміністрації� за адресою: 85102, 
Донецька обл., м. Костянтинівка, проспект Ло-
моносова, 156, Тел. (06272) 2-11-67.
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ПОВІДОМЛЕННЯПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» (КОД ЄДРПОУ 00282049)ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» (КОД ЄДРПОУ 00282049)
 ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ЇЇ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ЇЇ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
місцезнаходження юридичної особи: 84205, До-

нецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2
Тел. (06267) 34542/(06264) 20416, 
e-mail: tekovesco@gmail.com

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи:  

планована діяльність полягає у відпрацюван-
ні кар'єрів №1, №2, Видне-2 Ділянки-1 і Ділянки 
«Видне-2» Костянтинівського родовища вогне-
тривких глин в Костянтинівському раи� оні До-
нецької� області.

ПрАТ «ВЕСКО» планує до розробки Ділянку-1 
та Ділянку «Видне-2» Костянтинівського родо-
вища вогнетривких глин відкритим способом 
(кар’єром), а саме кар'єрами №1, №2, Видне-2, 
яка розташована на території� Костянтинівсько-
го раи� ону Донецької� області.

Балансові запаси вогнетривких глин категорії� 
В+С1 Ділянки-1 та Ділянки «Видне-2» в межах 
«Кар'єру №1» складають - 8550 тис. т.

Запаси вогнетривких глин Ділянки 1 та Ділян-
ки «Видне-2» в межах «Кар'єру № 2» складають:

- балансові запаси категорії� В+С1 - 2698 тис. т;
- умовно балансові запаси (охоронна зона аміа-

копроводу) - 544 тис. т.
Балансові запаси вогнетривких глин категорії� 

В+С1 Ділянки-1 та Ділянки «Видне-2» в межах 
«Кар'єру Видне-2» складають - 16258 тис. т.

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

Прии� нята автотранспортна система розробки 
для всіх ділянок планованої� діяльності.

Ґрунтово-рослиннии�  шар знімається гідрав-
лічними екскаваторами з місткістю ківша від 
1,7 м3 до 3,5 м3. Ґрунтово-рослиннии�  шар ван-
тажиться в автосамоскиди вантажопіди� омністю 
25-40 т і вивозиться в тимчасові склади чорно-
зему або на поверхню внутрішнього відвала для 
и� ого рекультивації�.

Породи розкриву відпрацьовуються 3-6 усту-
пами заввишки до 5 м, завантажуються в авто-
самоскиди і вивозяться у внутрішні відвали, 
розташовані у виробленому просторі кар'єру. 
Завантаження розкривних порід в автосамоски-
ди здіи� снюється гідравлічними екскаваторами з 
місткістю ківша від 1,7 м3 до 3,5 м3.

Для видобувних робіт використовуються 
гідравлічні екскаватори з плоскою ріжучою 
кромкою ківша, що дозволяє проводити виї�мку 
окремих сортів вогнетривкої� глини і шарів по-
рожніх порід і некондиціи� ної� глини потужністю 
до 0,3 м.

Зачистка покрівлі та підошви пласту вогне-
тривких глин здіи� снюється бульдозерами.

Пласт вогнетривких глин відпрацьовується 
уступами заввишки до 6 м з завантаженням в 
автосамоскиди вантажопіди� омністю 25-40 т і 
доставкою глини на тимчасовии�  прикар'єрнии�  
склад місткістю 200 тис. т. Транспортування ко-
рисної� копалини на існуючі складські маи� данчи-
ки ПРАТ «ВЕСКО» здіи� снюється по технологічніи�  
автодорозі.

Рекультивації� підлягають всі землі, порушені в 
процесі будівництва та експлуатації� кар'єрів, заи� -
няті відвалами порожніх порід, а також відведені 
під комунікації�, нагірні канави та інші об'єкти.

Рекультивація земель, порушених гірничими 

роботами на кар’єрах проходить етапи гірничо-
технічної�, та біологічної� рекультивації�.

Технічна альтернатива 1
Технологічна схема розкривних робіт перед-

бачає розробку порід розкриву крокуючим ек-
скаватором з навантаженням в автосамоскиди 
вантажопід’ємністю до 30 т

 Технічна альтернатива 2
Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи: 

ділянка 1 та Ділянка Видне-2 розташована 
між селами Степанівка на сході та с. Русин Яр 
на заході в Костянтинівському раи� оні. Ділянка 
складається з кар’єрів №1, №2, №3 та Видне-2. 
Загальна площа ділянки згідно спеціального 
дозвола на користування надрами 1447,4 га. 
Ділянку із заходу на схід перетинає асфальтова-
на дорога яка з’єднує села Довга Балка і Русин 
Яр. Вздовж західної� та південної� границі ділян-
ки проходить магістральнии�  аміакопровод.

Ділянка Костянтинівського родовища вогне-
тривких глин проектована до відпрацювання 
Кар'єром №1 ПРАТ «ВЕСКО», розташована у пів-
денніи�  частині Ділянки 1 та Ділянки Видне-2. 

Ділянка Костянтинівського родовища вог-
нетривких глин проектована до відпрацюван-
ня Кар'єром №2 ПРАТ «ВЕСКО», розташована в 
південно-західніи�  частині Ділянки 1 та Ділянки 
Видне-2.

Ділянка Костянтинівського родовища вогне-
тривких глин проектована до відпрацювання 
Кар'єром Видне-2 ПРАТ «ВЕСКО», розташована у 
центральніи�  частині Ділянки 1 та Ділянки Вид-
не-2. 

Промислова експлуатація Костянтинівсько-
го родовища глин проводиться ПрАТ "ВЕСКО" в 
межах Спеціального дозволу на користування 
надрами № 6180 від 10.02.2017 р. з метою ви-
добування (Ділянки 1, 2, 3, ділянка Бірючська, 
ділянка «Видне-2» та Володимирська), наданого 
ПРАТ «ВЕСКО» Державною службою геології� та 
надр Украї�ни.

Територія земельної� ділянки не відноситься 
до земель природоохоронного, оздоровчого і 
рекреаціи� ного призначення. 

Територіальна альтернатива 1, 2
Територіальна альтернатива не розгляда-

лась, оскільки кар’єри розміщуються в межах 
спеціального дозволу на користування надра-
ми.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності:  

вплив на соціальне середовище носить пози-
тивнии�  аспект. Наи� більш важливим з соціаль-
но-економічних факторів є:

- можливість поповнення місцевого бюджету 
(в т.ч. сплати рентної� плати за користування на-
драми);

- поліпшення загальної� соціально-економічної� 
ситуації� в раи� оні;

- забезпеченні сировиною галузь будівництва, 
заи� нятості місцевого населення та працівників.

В цілому, вплив планованої� діяльності об’єк-
та на соціальне-економічне середовище можна 
оцінити як допустимии� .

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 

тощо): 
звітними роботами з геолого-економічної� оцін-

ки Костянтинівського родовища вогнетривких 
глин за станом на 01.05.2018 р., підраховані ба-
лансові запаси у кількості: категорії� В+С1 – 40922 
тис. т, в тому числі категорії� В – 20840 тис. т, ка-
тегорії� С1- 20082 тис. т, позабалансові запаси (за 
техніко-економічними показниками) категорії� 
В+С1+С2 у кількості 51124 тис. т, умовно балансові 
запаси (охоронна зона аміакопроводу, автодоро-
ги) категорії� В+С1 у кількості 4932 тис. т.

Запаси корисної� копалини затверджені протоко-
лом ДКЗ Украї�ни від 16.08.2018 року № 4475.

Загальна площа ділянки родовища в ліцензіи� -
них межах Кар'єру Видне 2 становить - 714,6 га.

Продуктивність кар'єру складає 300 тис. т глини 
на рік. Середньорічна продуктивність по розкри-
ву – 2255 тис. м³, у тому числі зовнішніи�  розкрив 
– 2065 тис. м³, внутрішніи�  - 190 тис. м³. Серед-
ньорічна продуктивність по корисніи�  копалині 
(експлуатаціи� ні втрати), що втрачається - 55 тис. 
м³. Середньорічна продуктивність по гірничіи�  
масі – 2460 тис. м³. Загальні промислові запаси 
глин, згідно  звіту з геолого-економічної� оцінки- 
складають 16258,0 тис. т (категорії� В + С1). Термін 
служби кар'єру - 46 років.

Загальна площа запроектованої� до відпрацю-
вання ділянки родовища в ліцензіи� них межах 
Кар'єру №1- 550,0 га.

Продуктивність кар'єру складає 300 тис. т глини 
на рік. Середньорічна продуктивність по розкриву 
– 2526 тис. м³, у тому числі зовнішніи�  розкрив – 
2330 тис. м³, внутрішніи�  - 196 тис. м³. Середньоріч-
на продуктивність по корисніи�  копалині (екс-
плуатаціи� ні втрати), що втрачається - 34 тис. м³. 
Середньорічна продуктивність по гірничіи�  масі 
– 2710 тис. м³. Загальні промислові запаси глин, 
згідно геологічного звіту - складають 8550,0 тис. т 
(категорії� В + С1). Термін служби кар'єру - 24 років.

Загальна площа запроектованої� до відпрацю-
вання ділянки родовища в ліцензіи� них межах 
Кар'єру №2 складає 88,9 га. 

Продуктивність кар'єру складає 300 тис. т глини 
на рік. Середньорічна продуктивність по розкри-
ву – 1375 тис. м³, у тому числі зовнішніи�  розкрив 
– 1260 тис. м³, внутрішніи�  - 115 тис. м³. Серед-
ньорічна продуктивність по корисніи�  копалині 
(експлуатаціи� ні втрати), що втрачається - 30 тис. 
м³. Середньорічна продуктивність по гірничіи�  
масі – 1555 тис. м³. Загальні промислові запаси 
глин, згідно звіту з геолого-економічної� оцінки - 
складають 2698,0 млн. т (категорії� В + С1). Термін 
служби кар'єру - 7,5 років.

Корисна копалина представлена покладами 
вогнетривких глин Новопетрівської� світи ниж-
нього відділу неогену (N1np). Горизонт глин, як 
правило, має змінну потужність і нерідко розчле-
новується пісками на дві, іноді-три пачки. Колір 
глини переважно сірии� , світло-сірии� . Зустрічаєть-
ся також строкаті різновиди (охристо-жовті, блі-
до-рожеві, рожеві та ін.). У підошві горизонту, а 
часто і в окремих пачках, залягають, як правило, 
темно-сірі, іноді різною мірою загумусовані гли-
ни. 

У покладі можна виділити 6 марок глини, від-
повідних TУ У 08.1-00282049-010:2013 «Глини 
вогнетривкі та тугоплавкі Костянтинівського 
родовища (ПРАТ «ВЕСКО»). Технічні умови». Гли-
бина залягання пласта глин невелика і повністю 
доступна для відкритої� розробки.

Продовження на стор. 11

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується програмнимидовкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)
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Продовження. Початок на стор. 10

Поклади глин (продуктивна товща) мають 
складну геологічну будову, представлені дво-
ма-чотирма (переважно трьома) шарами і лінза-
ми вогнетривких глин, невитриманих по потуж-
ності, розділених прошарками некондиціи� них 
глин і пісків.

За результатами проведення гамма-спектро-
метричних досліджень, встановлено, що за сту-
пенем радіоактивності і характеру розподілу 
порід з різним вмістом радіонуклідів, Костян-
тинівське родовище відноситься до першої� гру-
пи родовищ будівельних матеріалів, НРБУ-97 (п. 
8.5.1), гірничі породи можуть використовувати-
ся у всіх видах будівництва без обмежень, а ро-
бота персоналу в кар'єрі є безпечною.

Передбачається комплекс робіт з приведення 
порушених земель в стан, придатнии�  для ї�х по-
дальшого використання в народному господар-
стві (рекультивація). 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

дотримання екологічних, санітарно-гігієніч-
них, протипожежних, містобудівних та тери-
торіальних обмежень згідно діючих норматив-
них документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – зна-
чення гранично допустимих концентраціи�  (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворен-
ня, облік та утилізація згідно чинного законо-
давства Украї�ни;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: 
значення гранично допустимих концентраціи�  
(ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтен-
сивного прямого впливу, виключення забруд-
нення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих 
рівнів шумового навантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної� безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої� 

діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розгляда-

лась, оскільки кар’єри розміщуються в межах 
спеціального дозволу на користування надрами.

7. Необхідна еколого-інженерна підготов-
ка і захист території за альтернативами: 

- охорона родовищ корисних копалин від зато-
плення, обводнення, пожеж та інших факторів, 
що впливають на якість корисних копалин і 
промислову цінність родовищ або ускладню-
ють ї�х розробку; 

- дотримання технологіи� , передбачених про-
ектом при розробці кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутво-
рення в літніи�  період року; 

- складування знятого родючого шару ґрунту 
і розкривних порід для використання при від-
новленні порушених гірничими роботами зе-
мель; 

- вжиття заходів, направлених на запобігання 
аваріям, обмеження і ліквідація ї�х наслідків та 
захист людеи�  і довкілля від ї�х впливу; 

- дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої� 

діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розгляда-

лась, оскільки кар’єри розміщуються в межах 
спеціального дозволу на користування надра-
ми.

8. Сфера, джерела та види можливого впли-
ву на довкілля: 

сфера, джерела та види можливого впливу 
планованої� діяльності на довкілля розглядати-

меться для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослиннии�  та твариннии�  світ.
Щодо технічної альтернативи 1. Щодо тех-

нічної альтернативи 2 
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо 

територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розгляда-

лась, оскільки кар’єри розміщуються в межах 
спеціального дозволу на користування надра-
ми.

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 ча-
стину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»):

розробка кар'єрів №1, №2, Видне-2 Ділян-
ки-1 та Ділянки «Видне-2» Костянтинівського 
родовища вогнетривких глин, відноситься до 
першої� категорії� видів планованої� діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значнии�  вплив на дов-
кілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
– пункт 15 частина 2 стаття 3 Закону Украї�ни 
«Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазна-
ти значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав):

підстави для здіи� снення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

плановании�  обсяг досліджень та рівень де-
талізації� інформації�, що підлягає включенню до 
звіту з ОВД, буде виконании�  у відповідності із 
п.2 ст.6 Закону Украї�ни «Про оцінку впливу на 
довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля та можливості для участі в ній громадсь-
кості: 

планована суб’єктом господарювання діяль-
ність підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону Украї�ни «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 пла-
нованої� діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої� додаткової� 
інформації�, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації�, отриманої� від громадсь-
кості під час громадського обговорення, під час 
здіи� снення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої� інформації�; 

- надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на дов-
кілля у рішенні про провадження планованої� 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважении�  орган, виходячи з оцінки впли-
ву на довкілля планованої� діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої� діяльності та визначає 
екологічні умови ї�ї� провадження. 

Забороняється розпочинати провадження 
планованої� діяльності без оцінки впливу на дов-
кілля та отримання рішення про провадження 

планованої� діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля перед-

бачає право і можливості громадськості для 
участі у такіи�  процедурі, зокрема на стадії� обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації� 
інформації�, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії� роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єк-
том господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії� громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонаи� -
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся 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 проце-
дуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля: 

протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен-
ня цього повідомлення на офіціи� ному веб-саи� ті 
уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначено-
му 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 зауваження і пропозиції�, вкажіть 
реєстраціи� нии�  номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої� діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначе-
нии�  на першіи�  сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації� та розгляду 
Ваших зауважень і пропозиціи� . 

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зиціи�  громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня ї�х отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції�, свої�м під-
писом засвідчують свою згоду на обробку ї�х пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язании�  врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції� громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації� інформації�, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності: 

відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної� планованої� діяльності буде

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

_________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої� статті 11З 

акону Украї�ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається 
Міністерством енергетики та захисту довкіл-

ля Украї�ни 
_________________________________________________________

 (орган, до повноважень якого належить прии� няття тако-
го рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадсь-
кості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
Украї�ни, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, Киї�в, 03035, Відділ оцінки впливу на 
довкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 206-31-40, 
(044) 206-20-89.
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КЛАССНАЯ СТРАНИЦА

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ:   

ПРОЯВИ ФАНТАЗИЮ – ПОЛУЧИ ПОДАРОК!
Первого июня в Укра-

ине будут отмечать 
День защиты детей. 

В преддверии этого празд-
ника редакция областного 
мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии» решила 
вдохновить ребят на твор-
чество.

Получить сладкий приз 
будет не сложно. Его мож-
но выиграть в нашем кон-
курсе.

Мамочки и папочки, пра-
вила элементарные: ребенок 
должен нарисовать картин-
ку, родители – ее сфотогра-
фировать и оставить в ком-
ментариях под постом на 
странице ZI News в Фейсбуке 
(facebook.com/GazetaZInews/
posts/3372657966130106)

Рисунок может быть на 
любую тему: семья, домаш-
ний питомец, мир во всем 
мире, – все, что угодно. Кар-

тинка может быть исполне-
на на любой поверхности 
карандашами, красками, 
фломастерами, мелками – 
одним словом, тем, чем вам 
больше нравится.

Главное, чтобы вы и ре-

бенок делали это вместе и 
с удовольствием!

Обязательно в подписи к 
фотографии рисунка ука-
зать возраст, имя и фами-
лию маленького художника. 
Самых старательных, та-

лантливых и оригинальных 
художников ждут сладкие 
призы!

Первые участники кон-
курса уже начали присы-
лать свои работы – не упу-
стите свой шанс и Вы!

ПОЧЕМУ У КОШЕК ГЛАЗА СВЕТЯТСЯ В ТЕМНОТЕ?
Как и у других живот-

ных, ведущих ночной 
образ жизни, у кошек 

на внутренней поверхности 
глаз есть блестящий слой – 
тапетум. Он очень похож на 
зеркало и отражает падаю-
щий свет. Этот отраженный 
свет снова падает на фото-
рецепторы. Благодаря этому 
ночные животные хорошо 
видят в сумерках. Поэтому 
глаза кошек и других ноч-
ных хищных животных от-
ражают любой, даже самый 
слабый источник света. Но в 
полной темноте глаза кошки 

светиться не будут, ведь от-
ражать им нечего.

Такая функция глаза мо-
жет наблюдаться у и других 
животных, и у человека, 

если ему в глаза направить 
сильный источник света. 
Именно этим объясняется 

эффект «красных глаз» на 
фотографиях, сделанных с 
яркой вспышкой.

ПЕРЕВЁРТЫШИ, ИЛИ КАРАНДАШ-ЧЕРВЯКСТАКАН СМЕХА, ИЛИ БЕСКОНЕЧНЫЕ ПАЛЬЦЫ
Что необходимо 

приготовить
Прозрачную стеклянную 

банку с водой, герметично за-
крытую крышкой.

Проведение опыта
Положи на стол белый лист 

бумаги, сверху – карандаш зато-
ченным концом к себе. Возьми 
банку с водой и посмотри на 
карандаш сквозь нее, как по-
казано на рисунке.

Что произошло?
В банке карандаш перевер-

нется заточенным концом в 
другую сторону.

Поворачивай банку в разные 
стороны, то приближая ее к ка-

рандашу, то отдаляя. Карандаш 
тут же начнет изгибаться и из-
виваться, как живой.

Положи рядом другие пред-
меты и посмотри, как они тоже 
будут извиваться.

Что необходимо 
приготовить

Стакан с тонкими ровными 
стенками, наполненный довер-
ху водой.

Проведение опыта
Возьми стакан в руку и под-

неси к глазам. Посмотри сквозь 
него на пальцы другой руки.

Что произошло?
В стакане ты увидишь очень 

длинные и тонкие пальцы без 
кисти. Поверни руку пальца-
ми вверх, и они превратятся в 
смешных коротышек.

Отведи стакан подальше 
от глаз, и в стакане появится 
уже вся кисть, но маленькая и 
сбоку, как будто ты передви-
нул руку.

Позови маму, посмотрите 
друг на друга через стакан – и 
не надо ходить в комнату смеха!

Найди 10 отличий

Секретные башенки
В секретных башнях зашифрованы слова. 
Если ты дополнишь слова первой буквой, 

то сумеешь прочитать шифровки.

Угадай, как зовут щенка



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.

№ 21 / Среда / 20 Мая 2020

Реклама                                Объявления                                ТВ-программа



10 № 21 / Среда / 20 Мая 2020Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 3/9, недорого. В 
хорошем состоянии. Без дол-
гов. В р-не маг. “Фуршет“. 
Тел. 095-876-12-61.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам 1-комн. кв., 2/5. Тел. 
066-912-53-02.

Дружковка .  П р о д а м 
1-комн. кв., 4/5, по ул. Кос-
манавтов, общ. пл. 31 м/кв, 
счетчики; газ, вода, свет. 
Не угловая. Цена 108000 
грн. Торг уместен. Тел. 
096-925-17-02.

Дружковка .  П р о д а м 
1-комн. кв., 5/5, в р-не мага-
зина “Беларусь“, пластиковые 
окна, все счетчики, без дол-
гов, сантехника новая. Тел. 
050-624-79-60.

Дружковка .  П р о д а м 
1-комн. кв., 5/5, в хорошем 
состоянии. Пластик. окна, 
крыша не течет, тенистый 
двор. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка .  П р о д а м 
1-комн. кв., в р-не магазина 
“Киев“, второй этаж, без дол-
гов, балкон застеклен. Тел. 
050-922-82-15.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., 3/5, район 13-й 
школы. Расположена с сол-
нечной стороны, тёплая, с ме-
белью: коридор - вешалка и 
тумба; в комнате - стенка, ди-
ван, два кресла, журнальный 
стол, два мягких стула, стол 
книжка, телевизор; в кухне - 
кухонный стол, стол тумба, 
навесной шкаф, пинал, холо-
дильник, газовая печь. Бал-
кон застеклен. Квартира без 
долгов. На все стоят счетчи-
ки. Рассмотрю варианты об-
мена на авто с моей доплатой. 
По всем вопросам звонить по 
Тел. 099-028-08-78.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., по улице Циол-
ковского в хорошем жилом 
состоянии, сан узел сделан 
полностью также кухня и ко-
ридор,новая металлическая 
дверь и меж комнатные, на 
кухне фартук из плитки и ла-
минат. В сан узле новая душе-
вая кабина, расширительный 
бак и насос с автоматикой, 
стены и пол в качественной 
плитке. Во всей квартире на 
полу линолиум,балкон засте-
клен,отопление централи-
зованное квартира теплая. 
Звонить с 8-00 до 21-00. Тел. 
050-139-58-58.

Константиновка. Про-
дам-1 комн. кв., 2/5 в районе 
центрального рынка. Общая 
S-36.6м, кухня-7.7м, комна-
та-19.6 м/кв. Автономное 
отопление, пластик, кондици-
онер, на все счетчики, интер-
нет, двойная входная дверь. 
Тел. 066-230-81-00.

2-комн. кв.

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

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв по улице Инду-
стриальной в районе Горот-
дела, 1/2 без ремонта, без 
долгов, на окнах решётки, 
утеплённая, не угловая, вода 
холодная и горячая, канали-
зация, с мебелью или без. 
Тел. 050-632-44-61.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв, в р-не пушки. 
Продам 2-комн. кв., в р-не 
Нептуна. Viber. 79892581554. 
Т е л .  0 9 5 - 4 2 5 - 0 2 - 6 0 , 
068-968-30-68.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв. 5/5, по ул. Казац-
кой, 40, возле горгаза, 43,4 
кв.м, без долгов, сч-ки на все. 
Тел. 050-641-98-72.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв. в пос. Горняк, 
счетчики газ, вода. Сарай, 
подвал. Пластиковые окна, 
двери. Тел. 050-188-47-82, 
095-715-49-59.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв. возле магазина 
“Дружковка“, эконом, отопле-
ние, встроенная кухня, ме-
бель, решетки, 260 000. Тел. 
067-236-07-77.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв. по ул. Козацкая 
1-й этаж (цоколь высокий). 
Тел. 095-305-25-53.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв. по ул. Соборная 
13, 46,7 кв/м, не угловая, 
совм. санузел, без ремон-
та, без долгов. Тел. 050-
538-91-44, 050-888-40-31, 
79782147909 (Вайбер).

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв. с печным отопле-
нием, хоз. постройки, воз-
ле стоматологии. Продам 
2-комн. кв. в р-не маг. “Бела-
русь“. Тел. 068-167-90-04.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., 1/9, на 7-микро, 
общ. пл. 56.7 м/кв, жилая 27.9 
м/кв. Тел. 095-163-52-44.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., 3/4, Соборная 
11, без ремонта, без долгов. 
Звонить в любое время. Тел. 
095-413-63-66.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., 3/4, Соборная 
15. Тел. 099-769-12-96.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., 3/9, по Космо-
навтов 31, автономное ото-
пление, пластиковые окна и 
балкон, В хорошем состоянии. 
Тел. 098-110-39-66.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., 44 кв/м, с ре-
монтом, с мебелью. Тел. 
095-685-86-50.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., 5/5, жилое состо-
яние, в р-не маленького само-
лета. Тел. 095-101-32-01.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., автономное ото-
пление, 2/9 по ул. Коса-
рева (р-он площади). Тел. 
095-593-58-58.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., на 4 этаже в ко-
оперативном пятиэтажном 
доме в районе 12 школы. 
Квартира тёплая (солнеч-
ная сторона), балкон засте-
клен. Имеется бойлер на 80 
л., кухонный гарнитур, пли-
та, кондиционер. В кварти-
ре пластиковые окна, новая 
входная дверь, поменяна эл. 
проводка, сантехника нового 
поколения (экопласт). Долгов 
нет. Тел. 050-871-72-16.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., по ул. Соборная 
15 а, 6/9. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 095-203-67-69.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв., по ул. Собор-
ная 15-А, 6/9, без ремонта. 
Рассмотрим варианты. Тел. 
095-803-67-69.

Дружковка .  П р о д а м 
2-комн. кв.,по ул. Космонав-
тов, 51, 52.5 м/кв., мебель, 
ремонт, пластиковые окна, 
газ. колонка, счетчики, ин-
тернет, застекл. балкон. Тел. 
050-191-78-59.

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

Дуружковка.  Продам 
2- комн. кв. с индивиду-
альным отоплением. Тел. 
050-277-97-51.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Без долгов, без 
ремонта, угловая но теплая. 
Возможно торг и рассрочка. 
Тел. 095-017-56-40.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Квартира в 
районе ЦР рядом автобус-
ные остановки маршрутов 
“Б“, “1“, “2“, магазин“Пасат“ 
и Центральный рынок, ря-
дом сквер. Квартира на 1 
этаже, центральное отопле-
ние, в квартире очень тепло, 
ремонт свежий, продаётся 
без мебели и техники. Тел. 
093-327-70-32.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Квартира в состо-
янии ремонта: совместили 
санузел, положили плитку в 
коридоре, установлены МПО 
в двух комнатах(кроме кух-
ни), двойная входная дверь, 
установлен водонагреватель-
ный бак. Комнаты раздель-
ные. Удачное расположение, 
во дворе здания котельная, 
зимой в квартире жарко. По 
всем коммунальным пере-
плата, долгов нигде нет. Тел. 
050-244-03-49.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Квартира находит-
ся на улице Калмыкова. Подъ-
езд аккуратный и ухоженный, 
кодовый замок, порядочные 
соседи. Дом находится рядом 
с реновированной школой, 
лицеем, почтовым отделе-
нием, магазинами и рынком. 
Остановка маршрутного так-
си с направлениями в любую 
точку города. Без долгов. 
Квартира после капитально-
го ремонта (март-июнь 2019) 
с полной заменой трубопро-
вода, электрики, фурниту-
ры, установкой пластиковых 
окон. Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 45 м/кв, 2 /5. 
Напротив тепличного ком-
бината. Санузел отдельно, 
отопление центральное (те-
плосчётчик), бойлер, в ван-
ной, кухне стены кафель, 
пластиковые окна, пол ли-
нолеум, новая газовая печь,-
новый пластиковый балкон, 
частично с мебелью. Хорошее 
состояние, без долгов. Улица 
дорожная 40, южный район, 
напротив тепличного комби-
ната. Тел. 066-144-59-85, 
066-255-83-25.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 5/5. Район цен-
трального рынка, квартира 
не угловая, теплая, двойная 
метал. дверь, горячая вода, 
пластиковые окна и балкон, 
крыша перекрыта год назад 
не течёт,вся сантехника но-
вая, туалет и ванная пластик, 
установлены хорошие чугун-
ные батареи с увеличенным 
кол-ом секций для хорошей 
теплоотдачи! Звоните и при-
ходите смотреть, договорим-
ся! Тел. 095-314-06-49.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., квартира с авто-
номным газовым отоплением, 
расположена в районе кон-
дитерской фабрики “Конти“. 
Пластиковые окна, пластико-
вые трубы, в зале натяжной 
потолок, без долгов. Бонусом 
к квартире идет мебель. Тел. 
095-248-16-24.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., по адресу ул. 
Олексы Тихого 110. Зал 26.7 
кв. м., спальня 9.0 кв.м., кух-
ня 6.0 кв.м., санузел 2.8 кв.м., 
коридор 5.2 кв.м., балкон 0.7 
кв.м. Сделан косметический 
ремонт, дом кирпичный, хо-
рошо отапливаемый. Тихий 
двор, в пешей доступности: 
рынок, автовокзал, почта, 
отделение банка, ж/д стан-
ция “Константиновка“. Тел. 
050-801-34-08.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., хороший район, 
рядом школа № 1. Подъезд 
чистый, благополучные со-
седи,уютная детская площад-
ка и парковочное место возле 
подъезда. Квартира теплая, а 
летом не жарко, так что мож-
но и без кондиционера, сухая. 
Комнаты раздельные боль-
шая кладовая, можно перео-
борудовать под гардеробную. 
Трубы, окна пластиковые,-
зал снаружи утеплён. Цена 
10500уе. Пишите в Вотсапе. 
Тел. 095-605-53-51.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3 ком.кв. 65,4.1/9,кварти-
ра не угловая,теплая, нов.
сантехника,бойлер. Есть 
лоджия с подвалом, по ул. 
Парижской Коммуны Тел. 
099-722-31-70.

Дружковка .  П р о д а м 
3-комн. кв., 1/9, дом кирпич-
ный, угловая, не холодная, 
69.7 м/кв, окна, балкон пла-
стик. Комнаты изолирована. 
Рядом автостоянка, школа 
№17, садик, остановка авто-
буса. Состояние жилое. Тел. 
095-389-01-75.

Дружковка .  П р о д а м 
3-комн. кв., 2/5 на 7 микро., 
56 м/кв, теплая, требуется ре-
монт, или меняю на 1+допла-
та. Можно в рассрочку. Тел. 
050-222-58-52.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам 3-комн.  кв . ,  2/9 ,  в 
р-не “Маленького самоле-
та“, возможна рассрочка. 
Тел. 490-165-177-42-81, 
050-536-79-92.

Дружковка .  П р о д а м 
3-комн. кв., 3/9, в р-не пл. 
Соборной, теплая, в отлич-
ном состоянии, атономное 
отопление, кондиционер. Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка .  П р о д а м 
3-комн. кв., 4/5, возле мал. 
самолета, окна пластиковые. 
Балкон застекленный, счет-
чики. Тел. 095-026-13-81.

Дружковка .  П р о д а м 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, автономное ото-
пл., 60 кв/м, кондиционер, 
балкон застекл., усиленная 
проводка, дерев. двери, ка-
фель, домофон, без долгов. 
Тел. 099-269-52-81.

Дружковка .  П р о д а м 
3-комн. кв., теплая, удобная, 
на первом этаже в хорошие 
руки. Тел. 066-727-31-76.

Дружковка. Продам или 
меняю 3- комн. кв. на 1-комн. 
кв. с доплатой, пос. Комуны, 
9/9 (р-н. ОШ №6), дом па-
нельный, состояние хорошие. 
Тел. 050-977-72-16.

Дружковка .  П р о д а ю 
3-комн. кв., пластиковые окна 
и балкон, санузел раздель-
ный, сантехника вся новая, 
пластиковые трубы, унитаз 
новый, ванна новая, комна-
ты не проходные, в районе 
Маленького самолёта. Обра-
щаться по Тел. 066-068-48-
51 Светлана.

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

Константиновка. Продам 
3-комн. кв. Квартира распо-
лагается по улице Громова. 
Рядом с домом расположены 
многочисленные супермар-
кеты, рынки, салоны. Тел. 
066-230-08-48.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 4/5, на пл. По-
беды, комн. разделены са-
нузлом, раздельные кухня, 
частично меблирована, ван-
ная обложена плиткой, туалет 
пластиком обделан. Тел. 095-
036-16-13, 066-202-11-90.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., на против 
ЭКО маркета, первый этаж, 
железная дверь, пластико-
вые окна, на окнах решетки, 
в квартире ещё имеется под-
вал. Остальные вопросы по 
Тел. 050 563 0139.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., по ул Циолков-
ского 34 в 5-ти эт доме на 
1 этаже. Состояние жилое:-
пластиковые окна,двойная 
дверь,счётчики на газ,во-
ду,колонка.  Квартира в 
центре города,рядом рынок,-
садик,школы,кафе, магази-
ны,парковая зона с детской 
площадкой,автобусная оста-
новка.Квартира без долгов.
Торг реальному покупателю. 
Тел. 066-067-95-55.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., район 5-й боль-
ницы. Безнощенко 6, квар-
тира угловая, можно под 
бизнес или обмен на двух или 
трёх комнатную, частично с 
мебелью, цена 6000$. Тел. 
050-553-64-24.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., район ЗАГСа, ав-
тономка зарегистрирована, 
дорогие окна, решетки, бро-
не дверь, стабилизатор. Вода 
есть всегда. Аргументирован-
ный торг при осмотре. Арен-
да, рассрочка не интересны. 
Тел. 050-751-12-49.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., районе 5-боль-
ницы в доме м. автовизит, 
все в шаговой доступно-
сти маг. аптека, стоянка и 
тд. есть небольшой долг, 
входит в стоим. кварт. Тел. 
099-500-31-10.

Константиновка. Продам 
3-х комн. кв. 3/5 по улице 
Калмыкова р-н Южный, окна 
пластиковые, полы ламини-
рованные,новые межкомнат-
ные двери, балкон застеклён. 
Отопление центральное. Без 
долгов. Торг уместен. Тел. 
066-449-53-07.

Константиновка. Продам 
3-х комн. кв., район “Пяти-
хатки“ (ЖД Вокзал). Кварти-
ра теплая, подъезд чистый, 
соседи адекватные. Останов-
ка городских автобусов под 
домом, до школы/рынка 10 
минут ходьбы. Вода круглосу-
точно. Тел. 066-492-98-86.

Константиновка. Про-
дам 3-х комн. кв.Район Гори-
сполкома, ул. Алексея Тихого 
254. Отличное расположение 
дома с удобной транспортной 
развязкой. Поблизости нахо-
дятся центральное почтовое 
отделение, Горисполком, ж/д 
станция, автобусная останов-
ка, отделения банков, мага-
зины. В пешей доступности 
школа №5, детский сад, цен-
тральный рынок, парк. Тел. 
050-956-94-43.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 1 этаж с тор-
ца, пяти этажный дом, в 
р-не маг. “Беларусь“, можно 
под офис или магазин. Тел. 
066-726-38-98.

Дружковка .  П р о д а м 
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. Продаётся 
частный дом в р-не путепро-
вода, 60 м/кв. Газ, вода, га-
раж, флигель. Звонить после 
18:00. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Молоково, 60 м/
кв, газ, вода в доме, без ре-
монта. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка.  Продает-
ся дом в р-не “МАНА“. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка. Продается 
дом в с. Иванополье, печное 
отопление, 10*9, гараж, са-
рай, колодец, 25 соток земли. 
Тел. 095-122-18-95.

Дружковка. Продается 
дом на Двестиплана по гос. 
цене. Тел. 095-865-10-07.

Дружковка. Продается дом 
с газом 5*10, усадьба 17.5 со-
ток в пос. Сурово, остановка 
близко. Тел. 066-389-64-15.

Дружковка.  Продает-
ся дом с гаражом, в пос. 
Яковлевка .  Цена 45000 
грн. Все вопросы по Тел. 
050-922-82-15.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами, тре-
бующий ремонт, по ул. Чкало-
ва, в р-не Нового рынка. Тел. 
050-529-94-95.

Дружковка. Продается 
дом, 3 жилых комнаты, уте-
пленный, пластиковые окна, 
со всеми удобствами, огород 
4 сотки, гараж, 2 сарая, ши-
ферный забор, вода посто-
янно. Тел. 050-555-35-43.

Дружковка. Продам га-
зифицированный дом 73 м/
кв,по ул. Народной, 8 со-
ток, частично с мебелью, 
флигель, колодец, погреб, 2 
вида отопления. Торг. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам гази-
фицированный дом, 54 м/кв., 
участок 6 соток, вода, санузел 
в доме. Летняя кухня газифи-
цированна, в р-не ЦГБ. Тел. 
095-682-65-61.

Дружковка. Продам дом 
10х10, пос. Молоково, Треб. 
полный внутр. ремонт. Есть 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продам дом 
60 м/кв, все удобства, во 
дворе флигель (жилой) 22 м/
кв оемонт, все удобства, ко-
лодец, летний душ, 12 соток 
земли. Тел. 095-611-96-54.

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Горняк, по ул. Сабуро-
ва 6-1. Тел. 066-271-68-61.

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

Дружковка .  П р о д а м 
дом в пос. Малоторанов-
ка, по ул. 1-го Мая, 25. Тел. 
098-388-61-07.

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Сурово, большой га-
раж, газ, вода. Двор накрыт 
навесом.  Требуется ре -
монт. Фурманова 149. Тел. 
095-126-35-19.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Торецкий, 9*8, 5 комнат, 
высокие потолки, газифици-
рованный и имеется печное 
отопление, хоз. постройки, 
гараж. Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка 9/12, окна 
пластиковые, утеплен, вода в 
доме, электро-печное отопле-
ние, газ рядом, цокольн. этаж, 
недорого. Входные двери но-
вые. Тел. 066-146-31-36.

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

Дружковка. Продам дом по 
ул. Белинской со всеми удоб-
ствами, хоз. постройки, те-
плица. Тел. 095-682-65-14.

Дружковка. Продам дом 
по улице Кошевого со всеми 
удобствами участок 15 соток. 
Тел. 095-674-67-24.
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Дружковка. Продам дом 
пос. Молоково 7х10, бел. кир-
пича, 4 жил. комн. Газ, вода, 
счётчик. Гараж с ямой, сарай, 
подвал, 2-е кладовки, 4-е сот-
ки огорода. Дом без ремонта. 
Тел. 050-732-06-30.

Дружковка. Продам дом 
Райск. Все удобства, газифи-
цирован. Участок приватизи-
рован. Гараж, колодец, сад. 
Тел. 095-757-72-94.

Дружковка. Продам дом 
с газовым и печным ото-
плением!  Поселок Дон -
ской! Недалеко от магазина 
и остановки! Колодец для 
полива,гараж,сараи и лет-
няя кухня на участке! Тел. 
095-532-13-05.

Др ужковка .  Про -
дам дом с удобствами 
100 м/кв, сад, огород, 
колодец, два гара -
жа, летняя кухня, ме-
бель, интернет. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Продам дом 
со всеми удобствами, Дон-
ской. Гараж, летняя кух-
ня, сад, погреб, парник, 
виноград 6 видов. Или ме-
няю на 2-х комнатную квар-
тиру по договорённости. Тел. 
066-753-02-97.

Дружковка. Продам дом 
ул. Заборского 78, 19 соток, 
вода, колонка. Рядом мага-
зин, остановка, школа, дет-
сад. Тел. 095-350-36-17.

Дружковка. Продам дом, 
газ, 12 соток, земля прива-
тиз., все хоз. постройки, коло-
дец, подвал, телефон, спутн. 
ТВ, в пос. Алексеево-Друж-
ковка. Цена договорная. Тел. 
095-597-95-65.

Дружковка. Продам дом, 
газициф., сан. узел, утеплен, 
крыша перекрыта, в р-не об-
щежития горводоконала. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам дом, 
пос. Донской, ул. Нахимова, 
68 м/кв, газ, вода, канализа-
ция, большой гараж, кухня, 
хоз. постройки, виноград-
ник. Тел. 050-953-78-68, 
095-548-22-38.

Дружковка. Продам или 
меняю дом без отопления 
100 м/кв 10 соток на 1-ком-
нат. квартиру в 9-тиэтаж-
ном доме не выше 3 этажа 
ул. Заречная Донской. Тел. 
095-538-64-20.

Дружковка. Продам или 
меняю дом газифицирован-
ный, колодец, гараж, 6 со-
ток на 1-комн. кв, в 9-ти 
этажке, не выше 3 этажа 
Донской ул. Торецкая. Тел. 
095-538-64-20.

Дружковка. Продам ме-
бельную стенку,производство 
Болгария, длина 3,34 м. Сте-
клянные банки для консер-
вации. Тел. 095-294-51-24.

Дружковка. Продаю дом 
в пос. Яковлевка в хорошем 
состоянии (70 кв. м). Всего 
9 комнат, 4 жилые, осталь-
ные: коридор-2, кладовая, 
кухня, ванная. Все удобства 
в доме. Водопровод (новый), 
газ (новый современный га-
зовый котел), газовая колон-
ка, сухой подвал, спутниковое 
ТВ. Большой уютный двор с 
шикарной виноградной ар-
кой, кирпичный гараж, лет-
няя кухня, голубятня и другие 
хоз постройки, колодец. Зем-
ля приватизированная более 
9 соток, участок ровный, за-
топлений нет. Дом и участок 
не угловые. Огород ухожен-
ный (много молодых пло-
доносящих деревьев). Тел. 
066-638-98-55.

Дружковка. Срочно! Не-
дорого! Продам или сдам с 
последующим выкупом кир-
пичный дом со всеми удоб-
ствами, пластиковые окна, 
еврозабор, колодец, хоз. по-
стройки, 10 сот. земли. Тел. 
050-215-61-12.

Дружковка. Срочно. Не-
дорого продаётся частный 
дом со всеми удобствами. 
Газифицирован, плюс в доме 
присутствует и печное ото-
пление 2 печки в работаю-
щем состоянии. Может жить 
друг от друга 2 семьи. Сад, 
огород, подвал, колодец, хоз 
постройки, гараж и т.д Тел. 
050-139-91-00.

Константиновка. Про-
дам 2-х этажный газ. дом 8 
на 10, отапливаемая пло-
щадь 94 м/кв. Утеплен. Подъ-
езд к дому заасфальтирован. 
Вода постоянно. Участок 9 
соток. Сантуриновка. Зона 
отдыха. Выход к реке. Тел. 
066-042-12-57.

Продам. Дом в поселке 
Яковлевка. Газ, вода, туа-
лет в доме, 46 кв.м., лет-
няя кухня 6 сот. Или меняю 
на 1-комн. квартиру. Тел. 
050-213-42-25.

Дачи

Дружковка. Продам в с. 
Приют, дом, лет. кухня, коло-
дец, хоз. постройки, огород. 
Тел. 099-770-28-29.

Дружковка. Продам дач-
ный участок в пос. Яковлевка, 
4 сотки, домик, вода, фрук-
товые деревья, охрана. Тел. 
099-468-63-12.

Дружковка. Продам или 
сдам в аренду зем.участок 30 
соток.Тел. 095-187-31-32.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
участок с домиком в пос. 
Я ковлевка  в  общес тве 
“Машиностроитель“. Тел. 
050-521-36-43.

Константиновка. Продам 
дачу ЖД “Яблонька“. Дом 
из белого кирпича с подва-
лом. Хоз. постройки. Молодой 
плодоносящий сад, кустар-
ники, 3 сорта винограда. 
Полив колодец+речка науми-
ха. Можно в рассрочку. Тел. 
099-537-66-50.

Иное

Дружковка. Продам зе-
мельный участок, есть свет, 
вода, Авиационная 108. Тел. 
050-529-08-66.

Дружковка. Продам квар-
тиру с зем. участком. Есть 
гараж, сарай, погреб. В р-не 
Маш. техникума. Возможен 
обмен на 1 квартиру. Тел. 
063-303-16-41.

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

П р о д а е м  п о м е щ е -
ние 50-2200 м/кв в цен-
тре г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продам граж 
в обществе “Сигнал“, 6*4, 
смотровая яма, погреб. Пер-
вая линия от магазина “Зем-
ляк“. Тел. 095-877-92-55.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
разборный,  металличе -
ский гараж 24000 грн. Тел. 
066-008-93-38.

Транспорт

Автомобили

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
авто прицеп марки “Зубре-
нок“ с документами. Тел. 
095-320-37-11.

Дружковка. Продам авто-
мобиль ЗАЗ-DAEWO (седан) в 
хорошем состоянии 2003 г.в. 
Тел. 066-753-02-97.

Дружковка. Продам ав-
томобиль“Хюндай“  i - 30 
2012 г, универсал, CW, се-
рый металлик, пробег 85 
т.,в хорошем состоянии. Тел. 
099-055-97-10.

Дружковка. Продам ВАЗ-
2106, Хорошее состояние, 
резвая, хорошая музыка, Дви-
гатель 1,3, Коробка 5-ст, Бен-
зин, техпаспорт, 19000 грн 
Тел. 099-230-82-45.

Мото, вело

Дружковка. Продается 
детский велосипед зеленого 
цвета, диаметр 30, на 6-10 
лет, 800грн (торг), складной 
самокат золотистого цвета, 
2 колеса, аллюмин. оправа, 
выдерживает до 100кг, мож-
но как детям, так и взрослым, 
300грн. Всё в хорошем состо-
янии. Тел. 099-714-02-53.

Дружковка. Продам ве-
лосипед “Украина“, в хо-
рошем состоянии .  Тел . 
050-804-21-17.

Запчасти

Дружковка. Продам дро-
ва, промышленный холо-
дильник, ось авто-прицепа, 
нивелир с рейкой, б/у ме-
таллопрокат, мет. бочки, 
арматура, одежда 48-52 р. 
Швелера б/у для забора. Тел. 
095-454-13-24.

Мебель

Дружковка.  Недоро -
го продам 2 стенки отече-
ственного производства в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-139-91-00.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
3-створчатый шифоньер, сер-
вант, тумбочку под телеви-
зор, зеркало 35*100 см. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам в хо-
рошем состоянии двухспаль-
ная кровать с матрасами,2 
шифоньера с антресоля-
ми,2 прикроватные тумбоч-
ки,трюмо с зеркалом. Тел. 
095-692-99-56.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
ванну чугунную, б/у, в хо-
рошем состоянии. Самовы-
воз. Цена - 400 грн. Тел. 
095-145-22-53.

Дружковка. Продам две 
кровати полуторные с матра-
цами, три черные бочки, тру-
бы и канистры с нержавейки, 
3 пяти литровых бутылки. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам ди-
ван (борело), в хорошем 
состоянии, 2500 грн. Тел. 
095-577-90-56.

Дружковка. Продам кро-
вать 2-х спальную, новую. 
Кровать детскую. Тумбочку 
под телевизор стеклянную. 
Тел. 095-747-90-57.

Дружковка. Продам мяг-
кую мебель, уголок и 2 крес-
ла, письменный стол. Тел. 
050-612-19-46.

Дружковка. Продам уго-
лок б/у натуральное дерево 
дуб; в хорошем состоянии. 
Тел. 099-086-30-79.

Зоомир

Дружковка. Отдам милую 
кошечку в возрасте полтора 
месяца, в добрые руки, на по-
стоянное место жительства. 
Очень ласковая, игривая 
мурлыка. Приучена к лотку, 
неприхотлива в еде, окрас 
рыжий. Будет радовать вас 
и ваших детей своим присут-
ствием. Тел. 095-291-09-35.

Дружковка. Отдам в хо-
рошие руки котенка. Юноша 
полностью готов к переезду в 
новый дом. Приятен во всех 
отношениях, ласков, игрив, в 
меру упитан. В еде не прихот-
лив, к лотку приучен. Очень 
ждет встречи с вами. Тел. 
050-240-50-14.

Дружковка. Отдам два 
щенка (привезём к вам). Тел. 
099-245-89-25.

Дружковка. Отдам двух 
милых кошечек, в добрые 
руки. Окрас черно-белый. Ла-
сковые, игривые. Возраст 1.5 
месяца. Принесут радость в 
ваш дом, скрасят карантин. 
Тел. 050-240-50-14.

Дружковка. Отдам котят 
серый и рыжий, в хорошие 
руки. Тел. 099-496-83-26.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а -
ётся  дойная коза .  Тел . 
095-040-90-42.

Дружковка. Продам ко-
рову. Тел. 095-350-04-42.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
сушь, распечатку 1.5 м. 
(нержав), новая, электро-
привод 12 вольт, ульи, бидо-
ны, фацелия (семена). Тел. 
066-847-45-11.

Дружковка. Продам шот-
ландских котят за вашу 
цену. Тел. 095-221-88-99, 
Надежда.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а -
ются козы на мясо. Тел. 
095-812-68-23.

Константиновка. Друж-
ковка + р-ны. Продам гусят 
“Большая серая“, суточные 
и подрощенные. Цена 65-
75 грн. Козы дойные 4 шт, 
недорого. Доставка. Тел. 
066-116-94-27.

Константиновка. Про-
дается коза, дачная. Тел. 
050-614-68-65.

Константиновка. С. Заря, 
продам пчелосемьи. Тел. 
068-661-40-79.

Мир растений

Дружковка. Продам ком-
натные цветы. Большой вы-
бор. Не дорого. 1 р. - 7.00. 
Тел. 050-294-96-54.

Дружковка. Продам ком-
натные цветы.Все по 40 грн. 
Тел. 050-878-36-18 По-
сле 17:00.

Быттехника

Дружковка. Продам малень-
кий холодильник, на дачу 800 
грн. Тел. 095-455-74-90.

Дружковка. Продам не-
дорого новые парковки, 
термос, кипятильник 2, вы-
пареватель для сока б/у йо-
гутница, соковижималка. Тел. 
095-294-51-24.

Дружковка. Продам но-
вую газовую автоматику к 
котлу, подходит к советским 
котлам: стальному КСТ-16 
или чугунному КЧМ.. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам пы-
лесос VITEK STORM регуля-
тор мощностей в хор. сост., 
колбовый, производство Ав-
стрия. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам холо-
дильник 2-х камерный, сух.
заморозки LG 5 лет, Телеви-
зор “Пионер“ с акустикой ди-
агональ 124 см. Телевизор 
“TOSHUBA“ диагональ 55 см. 
5 лет. Кровать 2-х спальная с 
комодом, тумбочкой. Сушил-
ка д/белья, 2-а стула. Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Продам хо-
лодильник Донбасс-10Е б/у. 
Тел. 066-271-68-61.

Дружковка. Продам хо-
лодильник, стиральную ма-
шину, телевизор, газовую 
плиту, швейную машину, ве-
лосипед, крупорушку, эл. 
двигатель, кастрюли, тага-
нок, котёл, дистилятор. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам холо-
дильник. Цена договорная. 
Тел. 099-475-31-40.

Константиновка. Продам 
холодильник б/у в хорошем 
состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка.  Продает -
ся акустическая система в 
отличном состоянии “Кли-
вер“ 100 АС-002-1, “Ради-
отехника S90B“, усилитель 
Technics и Эстония УП-010, 
010 (2-х  блочный) Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам аку-
стическую систему 10 МАС-
1М. Телевизоры; “Филипс“ 
-14 дюймов, LG-21 дюйм. Тел. 
антена “Полька“, DVD-Rolsen, 
видеомагнитофон “Фунай“. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам музы-
кальные колонки, недорого. 
Тел. 066-247-15-40.

Дружковка. продам но-
цтбук “DELL“ диск 320 Гиг. 
Кресло качалку. Камин элек-
трический, 2-х спиральный 
100*75. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам сти-
ральную машинку-автомат LG 
кг, туалетный гарнитур из сто-
лика с зеркалом и 2 тумбоч-
ками. Тел. 095-874-37-30.

Дружковка. Продам те-
левизор “Панасоник“. Тел. 
050-158-71-37.

Продам Тел. САМСУНГ в 
рабочем состоянии. 300 грн. 
Тел. 095-466-47-82.

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

Гипсокартон, стро-
ительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм 
обрезную и н/обрез-
ную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Дружковка. Продам га-
ражные ворота 1,9*2,5м лист 
д4. Тел. 095-380-72-90.

Дружковка. Продам две-
ри заводского изготовления 
на два замка с коробкой, лут-
кой в отличном состоянии, 
коричневая полировка. Со-
ковыжималка (комбайн) им-
портного производсва. Тел. 
066-146-31-34.

Дружковка. Продам пять 
листов пенопласта 100*100. 
Тел. 095-197-21-92.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Тру-
бу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, армату-
ру, трубу профильную, 
шестигранник, элек-
троды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

Профнастил, планки, 
уголки из профнасти-
ла, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

Т р у б у  п р о ф и л ь -
ную 15х15 ,  17х17 , 
20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка тру-
б ы .  П о р е з к а ,  д о -
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам бо-
соножки женские размер 
40,материал: кожа, цвет –
белый. Тел. 095-320-53-56, 
067-121-53-25.

Детский мир

Дружковка. Продам дет-
скую коляску б/у, в хорошем 
состоянии, 2 в 1 (+летний ва-
риант). Цена 2800 грн. Меж-
клмнатные двери 2*0.6 (4шт). 
Тел. 095-311-82-81.

Дружковка. Продам дет-
скую, прогулочную коляску, 
в хорошем состоянии, за 600 
грн. Тел. 066-247-15-40.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается ма-
китра шесть ведер, недорого. 
Кастрюли 20 л., 40 л. Банки 
1-3-5 л. Балея цинковая. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам 2 бло-
ка №4 жб. плита 2*3, емкость 
для воды, 2 кровати, 1.5 сп 
матрас, 3 черепяные бочки, 
клетки для нутрий и кролей, 
тэны Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 2-х 
стенный несгораемый банков-
ский сейф 60х60х1200 Тел. 
099-055-97-10.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
алюминевую лодку. Тел. 
050-613-50-55.

Реклама + объявления
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Дружковка. Продам б/у 
мебель для дома и дачи, па-
ласы. Тел. 066-952-44-98.

Дружковка. Продам бан-
ки 0,5 л, 3 л, судочки, ма-
шинка для выравнивания 
крышек, кровать на ме-
таллической сетке, палат-
ка, куртка (камуфляж). Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам бан-
ки 0.5-1 л, резин. плащ. 
д л я  р ы б а л к и ,  г л а д и л -
ку, двух створчатый ши-
фоньер с антресолью. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам бан-
ки для консервации. Рога 
лося. Сейф. Ковер наполь-
ный. Кравчучку. Телевизор 
Холодильник. Морозильную 
камеру. Тарелки. Вилки. Лож-
ки. Электро кипятильник. Тел. 
050-776-56-05.

Дружковка. Продам двига-
тель от 0,5-4 кВт, 2 редуктора, 
автокомпрессор, прицепное 
устройство на газель, катан-
ка диаметр 6, канистры не-
ржав, трубы, эл. автоматы 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам де-
ревообрабатывающий сток 
(Могилев), багажник на авто, 
улья б/у разные, заготовки 
для пчелиных рамок. Тел. 
050-202-40-53.

Дружковка. Продам ди-
ски колесные Р. - 16 (газель) 
в отличном состоянии. Цена 
- 320 грн за 1 шт. - 6 шт. Тел. 
050-080-77-76.

Дружковка. Продам инва-
лидную коляску, телевизор, 
матрац, посудомойку, диван, 
кресло, кафель, плитку б/у, 
стол, стул, книги, кастрюли, 
бидон. Тел. 095-631-67-62.

Дружковка. Продам котел 
КСТ-16, уголь, дрова. Окна 
деревянные 100х140, 5 шт., 
труба азбестоцементная диам 
240 мм длина 4 м. Тел. 095-
548-22-38, 050-953-78-68.

Дружковка. Продам ме-
бель, кресло качалку, камин 
электрический (2-х спираль-
ный 1*0.75), 2 белых фар-
форовых бочонка 5 л. и 1 л., 
большой таз для вымешива-
ния бетона 1*1.5 м., битый 
кирпич (половинки). Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продам мет. 
круг диам. 50 мм, толщи-
ной 2.5. Наждачные круги, 
двигатель 4 квт, три дяся-
тилитровых канистры, тены, 
разные обогреватели. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам под-
ставки под ульи. Тумбочка 
для обрезки рамок, пыльце 
сборники, рамки на 120 мм, 
ведра для меда 10 л., водный 
насос для полива, статор для 
водяного насоса “Агидель“, 
электрорубанок Р-1400с “Ар-
сенал“. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам при-
хожую темно-коричневую (со-
временного образца), ковер 
шерстяной, оранжевого цве-
та с бордой и белыми в став-
ками. Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Продам рас-
кладной туристический сто-
лик и два стула, раскладной 
женский зонтик, кальян. Тен 
водяной 1.5 квт, лампа поа-
яльная, кипятильник 1.5 квт. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам спор-
тивную сумку для хоккеистов. 
Тел. 050-920-97-27.

Дружковка. Продам ста-
тор насоса “Агидель“, на-
сос для полива “Харьков“, 
дуги для грядок (нержавей-
ка), кастрюлю алюмин., 30 
л., крупорушку, электрофа-
фельницу, мясорубку. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам хоз. 
тачка, єлектроды, тел Сам-
сунг, весы стрелочки и уточ-
ки, наждачный круг, отрезные 
круги, резцы, счетчик на 
воду, ботинки рабочие. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Snaige“, лами-
нат, плитка д. стен, обои, 
унитаз новый, холодильник 
“Атлант“ б/у, газовая колон-
ка без вытяжная б/у., ма-
некены, тремпеля. Viber. 
+79892581554 Тел. 095-
425-02-60, 068-968-30-68.

Дружковка. Продам че-
репяные бочки 20-50 л., ке-
рамический бочонок 15 л., 
деревянную прялку, кожа-
ный дипломат, керамический 
кофейный сервиз, зеркало. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам чехлы 
на сидения на “Форд“, “Шко-
да“, багажник на “Ваз“, утюг 
бытовой, импортный. Шторы 
и гардины на окна, электрон-
ный 3-фазный счетчик. Тел. 
050-219-59-89.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
швейную машинку ручную 
“Подольская“, в отличном 
состоянии, электрообогрева-
тель-камин напольный, банки 
3 л.,кастрюля аллюминевая 
40 л., входные двери новые. 
Тел. 066-146-31-36.

Дружковка.  Продам , 
задвижка чугунная диам. 
100 мм, патрон токарный 
диам. 100 мм (новый). Банки 
3 л. Муфельная печь. Машин-
ка швейная ножная, велоси-
пед “Турист“, холодильник 
“Донбасс“. Тел. 099-537-
57-98 ,  095-350-36-17 , 
068-793-45-44.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю част-
ный дом в рассрочку. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 
066-086-51-36.

Транспорт

Дружковка. Куплю при-
цеп для легкового авто. Тел. 
050-229-07-50.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизо-
ры пр-ва СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагни-
тофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, ра-
диолампы, бытовые и 
компьютерные платы 
и прочий электрохлам 
в любом количестве. 
Приеду заберу. Тел. 
066-557-09-72.

Дружковка. Куплю банки 
0.5-1 л. Тел. 066-847-45-11.

Дружковка. Куплю са-
м о д е л ь н ы й  с в а р о ч н ы й 
апарат диоди Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Дружковка. Куплю уголь 
и дрова. Со двора. Тел. 
050-277-69-63.

Дружковка. Срочно! Ку-
плю дорого маленькую, очень 
злую собачку (звоночка во 
двор). Тел. 050-194-99-99.

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). Кни-
ги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, 
духовые инструмен-
ты, флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные,  карман -
ные, настенные (пе-
риода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылтор-
га, куклы СССР. Наклей-
ки от жвачек, вкладыши 
и др. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка.  Сдает ся 

1-комн. кв., в р-не маг. “Неп-
тун“. Тел. 093-187-64-41.

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

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью, на 
длительный срок, по ул. Смо-
ленская 4/2, 10 микро. Тел. 
099-027-36-57.

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Повна назва документа державного Планування: «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села серГіївка на території ан-
дріївської сільської ради, слов’янськоГо району донецької області»

    андріївська сільська рада повідомляє про початок Громадських обГоворень проєкту документу державноГо планування «Генеральний план, поєднаний 
з детальним планом території, села серГіївка на території андріївської сільської ради, слов’янськоГо району, донецької області», що є основним видом 
містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратеГії планування та забудови населеноГо пункту.

Передбачувана Процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 12 закону україни «про стратеГічну еколоГічну оцінку»  Громадське обГоворення звіту зі стратеГічної еколоГічної оцінки та проєкту 

розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 20 травня 2020 року на сайті андріївської територіальної Громади, та триватиме до 18 червня 2020 р.
Громадськість в межах строку ГромадськоГо обГоворення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному виГляді) зауваження та 

пропозиції до звіту із стратеГічної еколоГічної оцінки та проєкту документу державноГо планування. усі зауваження і пропозиції до проєкту документа 
державноГо планування та звіту про стратеГічну еколоГічну оцінку, одержані протяГом встановленоГо строку, підляГають обов’язковому розГляду замов-
ником. за результатами розГляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

пропозиції та зауваження, подані після встановленоГо строку, не розГлядаються.
ознайомитися з проєктом «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села серГіївка на території андріївської сільської ради, слов’ян-

ськоГо району донецької області», звітом про стратеГічну еколоГічну оцінку та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 84192, донецька 
обл., слов’янський р-н, с. андріївка, вул. миру, буд. 7б або за тел.: (0626) 63-86-23.

зауваження і пропозиції до проєкту «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села серГіївка на території андріївської сільської 
ради, слов’янськоГо району, донецької області» та звіту про стратеГічну еколоГічну оцінку подаються до андріївської сільської ради.

відповідальна особа: Голова діхтенко микола якович.
строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 18 червня 2020 року.
пропозиції та зауваження, подані після встановленоГо строку, не розГлядаються.
проведення транскордонних консультацій не передбачається.
голова                                                                                                                                                                      М.Я. ДІХТЕНКО

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПрО ОПриЛюДНЕННЯ ПрОєкту ДОкуМЕНту ДЕржаВНОгО ПЛаНуВаННЯ та зВІту ПрО стратЕгІчНу ЕкОЛОгІчНу ОцІНку
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
25 мая - 31 мая

ОВЕН  Не стоит идти напролом, к успеху приведут 
такие качества, как: мягкость, гибкость и умение 
найти разумный компромисс. Не отказывайтесь от 
возможности помочь друзьям.

ТЕЛЕЦ В ближайшие дни вы сможете похвастаться 
редкостным спокойствием, выдержкой, душевным 
равновесием. Хорошее время для решения непро-
стых вопросов личной жизни, имеющих эмоцио-
нальную подоплеку.

БЛИЗНЕЦЫ  Неделя обещает оказаться удачной и 
прибыльной. Вы получите именно то, о чем давно 
мечтали, обретете гармонию.

РАК Ваша кипучая энергия позволит подняться 
по карьерной лестнице. Хотя ваши планы могут 
измениться из-за внезапной командировки.

СКОРПИОН Вам стоит внутренне собраться, чтобы 
не пропустить важных событий, которые сулят зна-
чительную прибыль. Сконцентрируйтесь на главных 
делах, лучше меньше, да лучше.

РЫБЫ Постарайтесь разобраться в своем внутрен-
нем мире. Там явно назревает революция – не надо 
ли подавить бунт? Вы зря всем недовольны и жа-
луетесь на жизнь.

ЛЕВ Вы легко избежите стрессов, конфликтных 
ситуаций и финансовых потерь, всего лишь проявив 
терпение и осмотрительность. Симпатии окружаю-
щих людей будут на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ Вы можете оказаться погруженным в чужую 
суету и проблемы. Впрочем, почему бы и не помочь 
ближним?! Так вы заработаете авторитет. Суматош-
ный и непростой период, не пытайтесь разобраться 
в происходящем, просто делайте свое дело.

ВОДОЛЕЙ Вы можете получить просто лавину разно-
образных возможностей для романтических приклю-
чений и активного отдыха. Только не стоит все время 
думать лишь о собственной выгоде.

ВЕСЫ Начинается интересная, но весьма хло-
потная неделя. Потребность самоутвердиться в 
создавшейся ситуации потребует от вас значи-
тельных усилий.

КОЗЕРОГ Вам придется хорошо поработать, в против-
ном случае груз незавершенных дел грозит здорово 
затормозить ваше продвижение вперед. Особенно 
много будет возни с бумагами.

ДЕВА Вы рискуете проявить себя излишне эмоци-
ональным человеком и доставить много хлопот не 
только себе, но и окружающим.

°C: ночь +14°, день 
+18°. Восход солнца 
– 04:41 заход – 20:10. 
Продолжительность 
дня – 15:29.

°C: ночь +10°, день 
+16°. Восход солнца 
– 04:40 заход – 20:11. 
Продолжительность 
дня – 15:31.

°C: ночь +9°, день 
+14°. Восход солнца 
– 04:39 заход – 20:12. 
Продолжительность 
дня – 15:33.

°C: ночь +8°, день 
+14°. Восход солнца 
– 04:38 заход – 20:13.
Продолжительность 
дня – 15:35.

°C: ночь +17°, день 
+18°. Восход солнца 
– 04:37 заход – 20:14. 
Продолжительность 
дня – 15:37.

°C: ночь +16°, день 
+20°. Восход солнца 
– 04:36 заход – 20:16.
Продолжительность 
дня – 15:40.

°C: ночь +21°, день 
+23°. Восход солнца 
– 04:35 заход – 20:17. 
Продолжительность 
дня – 15:42.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 мая, 4 лунный день.  «Растущая Луна» в Раке. Сегодня на Вас 

буквально обрушится поток информации, но и Вы сами будете 
делиться с окружающими своими идеями и мыслями. Стрижка 
– это не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и 
дела могут сорваться.

26 мая, 5 лунный день. «Растущая Луна» в Раке. Сегодня Вас 
посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет 
возбуждено ими, переговоры и обсуждения пройдут на высоте 
и будут очень успешны, они доставят Вам и окружающим массу 
позитивных эмоций и удовлетворение. Новая стрижка подарит 
Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии. 

27 мая, 6 лунный день. «Растущая Луна» во Льве. Эмоции сегодня 
будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, что их 
слишком много, захочется найти тихое место, оно Вам понадобится, 
чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства в порядок. 

Стоит внимательно отнестись к своим эмоциям, дабы не наломать 
дров и не разрушить достигнутого. Стрижка сегодня позволит 
избавиться от болезней, также привлечет деньги.

28 мая, 7 лунный день.  «Растущая Луна» во Льве. Эмоциональный 
фон постепенно приходит в норму. Самое время прийти в чувства 
и готовиться к новому. Новые задумки с их проблемами и 
препятствиями решаются легко. В это время вы готовы отстаивать 
свои взгляды, решения и интересы. Стрижка сегодня означает 
обострение интуиции, которая в этот день Вам, безусловно, 
поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.

29 мая, 8 лунный день. «Растущая Луна» во Льве. Сегодня 
Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окру-
жающими 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 воздействие 
на волосы сегодня неблагоприятно. Чтобы не привлекать 

к себе негатив или несчастье, не стоит сегодня стричься. 
Окраска волос также нежелательна: вы можете поставить 
под удар свое достоинство.

30 мая,  9  лунный день. «Первая четверть» в Деве. Сегодня 
вы можете почувствовать излишнюю свободу, Вы можете 
поддаться провокациям и соблазнам. Постарайтесь свести 
общение с незнакомцами к минимуму. Стрижка сегодня –
отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы 
при «Растущей Луне» благотворно скажется на их росте.

31 мая, 10 лунный день. «Растущая Луна» в Деве. Сегодня 
Вы сможете найти разгадку вопроса, который, возможно, уже 
давно Вас мучил. Все, что Вы сегодня увидите, может нести 
важную информацию, старайтесь запомнить как можно больше 
увиденного. Старайтесь мыслить позитивно и ограничить свои 
негативные эмоции. Стрижка сегодня – отличная подстраховка 
от недугов и неудобств. Стричь волосы при «Растущей Луне» 
тоже благотворно скажется на их росте.

НА МАЙ

13.05.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Негр. 5. Дискуссия. 10. Укол. 15. Посуда. 18. Египет. 19. Гуашь. 20. Рдест. 21. Утка. 22. Фанфара. 

26. Кадр. 27. Единица. 28. Балласт. 29. Джек. 31. Станина. 32. Киев. 34. Подкова. 36. Терешкова. 37. Мошка-
ра. 41. Гуси. 43. Джинн. 44. Узник. 45. Мавр. 47. Карьер. 48. Сургуч. 51. Спас. 52. Струг. 53. Вафли. 54. Рено. 
56. Компост. 58. Передышка. 62. Катушка. 66. Соты. 69. Сморчок. 71. Тело. 73. Караван. 74. Ремесло. 75. 
Звук. 77. Балаган. 81. Рысь. 82. Кашне. 83. Улица. 84. Ягодка. 85. Имбирь. 86. Фара. 87. Казахстан. 88. Соня. 

По вертикали: 
1. Кортеж. 2. Дуга. 3. Наладчик. 4. Гигант. 6. Ильф. 7. Кран. 8. Соха. 9. Игра. 11. Китель. 12. Лепесток. 13. 

Писк. 14. Сердце. 16. Карцер. 17. Металл. 23. Актер. 24. Финиш. 25. Рондо. 29. Досуг. 30. Кролик. 32. Корчма. 
33. Ветер. 35. Обжорство. 38. Шпингалет. 39. Интрига. 40. Чувство. 42. Укроп. 46. Волан. 49. Всходы. 50. Бри-
кет. 51. Спрос. 55. Озеро. 57. Параграф. 59. Рамка. 60. Дурка. 61. Школа. 63. Уфология. 64. Правша. 65. Бое-
вик. 67. Отвага. 68. Танкер. 70. Легато. 72. Люстра. 76. Кеды. 77. Бега. 78. Лапа. 79. Галс. 80. Нуга. 81. Рыба.

3. Противоположен низу. 5. Небольшой железнодорожный 
перрон. 10. Воинственная планета Уэллса. 15. Полуфабрикат 
для Буратино. 18. Холодное оружие в ножнах. 19. Подружка 
Чипа и Дейла. 20. Восточное лакомство к чаю. 21. Высокий 
слог в рифму. 22. Отблеск далеких молний. 26. Ресторанный 
список блюд. 27. Рыболов, сменивший удочку на ружье. 
28. Групповые занятия в ВУЗе. 29. Косметическая мазь. 
31. Держатель для наручных часов. 32. Отлавливаемое 
блаженство. 34. Японское искусство составления букетов. 
36. Зарплата труженика паперти. 37. Складной купол 
десантника. 41. Звено в плетеной сетке. 43. Алкоголь на 
медицинской службе. 44. Место падения Таниного мячика. 
45. Поворотное событие в истории. 47. Стройность поющих 
голосов. 48. Деталь юбки, приоткрывающая ножки. 51. 
Обаяние на французский лад. 52. Суровая альтернатива 
празднику. 53. Верхушка морковки. 54. Команда перед 
подъемом груза. 56. Сборник слов в алфавитном порядке. 58. 
Хобби для любителя марок. 62. Оладьи из тертой картошки. 
66. Батюшка, но не поп. 69. Вывоз товаров из страны. 71. 
Опорная часть велосипеда. 73. Новогодний взрывпакет. 
74. Божок с деревянным взглядом. 75. Парадный сюртук 
дирижера. 77. Деликатес для француза-гурмана. 81. Дама с 
губительной внешностью. 82. Моцион туриста вокруг света. 
83. Белая кавказская лепешка. 84. Музыкальный кантри-
инструмент. 85. Нарушение супружеской верности. 86. 
Сезон курортных романов. 87. Писатель с огородной грядки. 
88. Молчание по отношению к согласию. 

По горизонтали:
1. Внешнее очертание предмета. 2. Аравийский князь. 

3. Человек, пьющий много воды. 4. Гонки на парусных 
судах. 6. Мини-джип, прибывший из Луцка. 7. Полосатый 
властелин джунглей. 8. Простейший оптический прибор. 
9. Летающее назойливое насекомое. 11. Дерево - символ 
Одессы. 12. Веревочка для попрыгунчиков. 13. Спутник 
Белоснежки. 14. Металл для первых фотовспышек. 16. 
Проброс шайбы через все зоны. 17. Сидящий в кресле 
парикмахера. 23. Общая спешная работа. 24. Помпа 
велосипедиста и шофера. 25. Члены букетного коллектива. 
29. Накатанная дорога. 30. Грим на каждый день. 32. 
Болотная сестрица брусники. 33. Большой молочный 
бидон. 35. Размах колебаний маятника. 38. Прыжок короля 
через ладью. 39. Пункт переливания крови. 40. Место 
на реке, где ловят сказочных щук. 42. Морская птица. 46. 
Селение близ Диканьки. 49. Топленое свиное сало. 50. У 
мужа тесть, а кто у жены? 51. Душ, назначенный врачом. 
55. Звезда цветочного мира. 57. Спортивная игра с мячом 
и сеткой. 59. Режиссер, развязавший “Звездные войны”. 60. 
Инструмент дровосека. 61. Ящичек для драгоценностей. 63. 
Партнер из рабочего дуэта. 64. Экстрасенс, что общается с 
духами. 65. Шелестящий наряд дерева. 67. Маугли, ставший 
суперменом. 68. Финал защиты диссертации. 70. Сосуд с 
узким горлом. 72. Длинногривый предок слона . 76. Дерево, 
кормящее белку. 77. Она сдерживает произвол и коня. 78. 
Поджаренный ломтик хлеба. 79. Эллин, опаливший крылья. 
80. Мама известной Кристины. 81. Доильная часть коровы.

По вертикали:

ПОГОДА • МАЙ

Среда 
20 мая

Четверг
21 мая

Пятница
22 мая

Суббота
23 мая

Воскресенье
24 мая

Понедельник
25 мая

Вторник
26 мая
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1. ІнформацІя про суб’єкта господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (ПРАТ «НО-

ВОТРОЇЦЬКЕ РУ» АбО ПРАТ «НТРУ»). 
В.О. ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПРАТ «НТРУ» – ХОХОТВА МИХАйЛО ВОЛОДИМИРОВИч.
ЮРИДИчНА АДРЕСА: 85732, ДОНЕЦЬКА ОбЛАСТЬ, ВОЛНОВАСЬКИй РАйОН, СМТ. НОВОТРОЇЦЬКЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 85.
ПОшТОВА АДРЕСА: 85732, ДОНЕЦЬКА ОбЛАСТЬ, ВОЛНОВАСЬКИй РАйОН, СМТ. НОВОТРОЇЦЬКЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 85.
КОНТАКТНИй НОМЕР ТЕЛЕфОНУ: +38050-328-66-20.
E-mail: officE@ntru.com.ua
2. планована дІяльнІсть, її характеристика, технІчнІ альтернативи
«ДІЛЯНКА РОзСІВАННЯ ТА СКЛАДУВАННЯ ДРІбНИХ фРАКЦІй НА ТЕРИТОРІЇ Дзф ПРАТ «НТРУ», ВОЛНОВАСЬКИй 

РАйОН ДОНЕЦЬКОЇ ОбЛАСТІ»
 «ТЕХНІчНЕ ПЕРЕОСНАщЕННЯ ОКРЕМИХ ВУзЛІВ ДРОбИЛЬНО-збАГАчУВАЛЬНОЇ фАбРИКИ ПРАТ «НТРУ».
ПЛАНОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЯГАє У ОРГАНІзАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОММАйДАНчИКА Дзф ДІЛЯНКИ РОзСІВАННЯ з МЕТОЮ 

ДОДАТКОВОГО ВИЛУчЕННЯ з ВІДХОДІВ Дзф фР. 0-25 ММ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ (фР. 0-5 ММ І фР. 5-25 ММ) ТА У 
ТЕХНІчНОМУ ПЕРЕОСНАщЕННІ ОКРЕМИХ ВУзЛІВ ДРОбИЛЬНО-збАГАчУВАЛЬНОЇ фАбРИКИ з МЕТОЮ зАМІНИ зАСТАРІЛОГО 
ОбЛАДНАННЯ НА НОВЕ ТА  зАбЕзПЕчЕННЯ ВИРОбНИчОЇ ПОТУжНОСТІ Дзф НА РІВНІ ПРОєКТНИХ ПОКАзНИКІВ (6,5 
МЛН. Т/РІК).

ТЕХНІчНА АЛЬТЕРНАТИВА 1.
ДО СКЛАДУ ДІЛЯНКА РОзСІВАННЯ ТА СКЛАДУВАННЯ ДРІбНИХ фРАКЦІй  ВХОДЯТЬ: ДІЛЯНКА РОзСІВАННЯ ВІДХОДІВ 

Дзф з КОМПЛЕКСОМ ОбЛАДНАННЯ; ДІЛЯНКА СКЛАДУВАННЯ ДРІбНИХ фРАКЦІй з КОМПЛЕКСОМ ОбЛАДНАННЯ; ЕЛЕК-
ТРИчНІ МЕРЕжІ; АВТОДОРОГИ.

ВІДХОДИ Дзф фРАКЦІЇ 0-25 ММ ДОСТАВЛЯЮТЬСЯ НА МАйДАНчИК СТРІчКОВИМ КОНВЕєРОМ.
В ЯКОСТІ СОРТУВАЛЬНОГО ОбЛАДНАННЯ ПЛАНУєТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ МОбІЛЬНИй КОМПЛЕКС ПРОСІВАННЯ НА 

ГУСЕНИчНОМУ ХОДУ maXimuS 522, ПРОДУКТИВНІСТЮ ПО ВХІДНІй СИРОВИНІ 650 Т/ГОД. ОТРИМАНА В РЕзУЛЬ-
ТАТІ ПРОСІВАННЯ ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ ПОДАєТЬСЯ НА ПРОєКТОВАНУ ДІЛЯНКУ СКЛАДУВАННЯ ДРІбНИХ фРАКЦІй. У РАзІ 
ВІДСУТНОСТІ СПОжИВАчІВ фР. 0-5 ММ зА ІСНУЮчОЮ СХЕМОЮ НАПРАВЛЯєТЬСЯ НА ВІДВАЛ ВІДХОДІВ Дзф.

ОТРИМАНА В РЕзУЛЬТАТІ ПРОСІВАННЯ фРАКЦІЯ 0-5 ММ ПО МІРІ НЕОбХІДНОСТІ МОжЕ ПОДАВАТИСЯ ЯК НА ДІЛЯНКУ 
СКЛАДУВАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТАК І НА ВІДВАЛ ВІДХОДІВ Дзф. ДЛЯ ПОДАчІ НА ВІДВАЛ ВІДХОДІВ Дзф ПЕРЕД-
бАчЕНО ВЛАшТУВАННЯ ЛІНІЇ ПОВЕРНЕННЯ фРАКЦІЇ 0-5 ММ з УСТАНОВКОЮ ДВОХ СТРІчКОВИХ КОНВЕєРІВ.

зАВАНТАжЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В АВТОСАМОСКИДИ бЕЛАз ВАНТАжОПІДйОМНІСТЮ 30-55 Т АбО ЇХ АНАЛОГИ 
ТА зАЛІзНИчНІ ВАГОНИ зДІйСНЮєТЬСЯ фРОНТАЛЬНИМ НАВАНТАжУВАчЕМ з КОВшЕМ 4,0-5,5 М3.

ПРОєКТНА ПОТУжНІСТЬ Дзф ПО РУДІ СКЛАДАє 6,5 МЛН. Т/РІК, ПО ТОВАРНІй ПРОДУКЦІЇ – 4,7 МЛН. Т/РІК. 
фАКТИчНА ПОТУжНІСТЬ Дзф (зА 2019 РІК) СКЛАДАє -5,1 МЛН. Т/РІК, ПО ТОВАРНІй ПРОДУКЦІЇ – 3,7 МЛН. Т/РІК.

ТЕХНІчНА АЛЬТЕРНАТИВА 2.
ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ВІДВАЛУ ВІДХОДІВ Дзф МОбІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГРОХОчЕННЯ maXimuS 522 

ДЛЯ ПЕРЕРОбЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ фРАКЦІЇ 0-25 ММ, ЯКИй НАДХОДИТЬ з Дзф КОНВЕєРНИМ ТРАНСПОРТОМ, з МЕТОЮ 
ОТРИМАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ – щЕбНЮ ДРІбНИХ фРАКЦІй. ДОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ зДІйСНЮєТЬСЯ АВТОТРАНСПОР-
ТОМ. НАВАНТАжЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ДО АВТОТРАНСПОРТУ зДІйСНЮєТЬСЯ ЕКСКАВАТОРОМ «зВОРОТНА ЛОПАТА» АбО 
фРОНТАЛЬНИМ НАВАНТАжУВАчЕМ.

3. мІсце провадження планованої дІяльностІ, територІальнІ альтернативи
МІСЦЕ ПРОВАДжЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕРИТОРІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА 1.
НОВОТРОЇЦЬКЕ РОДОВИщЕ ВАПНЯКІВ І ДОЛОМІТУ РОзТАшОВАНЕ В ПІВДЕННО-СХІДНІй чАСТИНІ ДОНЕЦЬКОГО бАСЕйНУ, 

ПРИУРОчЕНЕ ДО ВЕЛИКОЇ СМУГИ ВИХОДІВ КАРбОНАТНИХ ПОРІД, ЯКІ ПРОСТЯГАЮТЬСЯ ВІД С. РОзДОЛЬНЕ НА СХОДІ, 
чЕРЕз  С. СТИЛА, М. ДОКУчАєВСЬК, С. НОВОТРОЇЦЬКЕ ДО С. ОЛЬГИНКА НА зАХОДІ.

НА ВІДСТАНІ ВІД 5 ДО 20 КМ ВІД РОДОВИщА РОзТАшОВАНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ: С. ОЛЬГИНКА, СЕЛИщЕ зАЛІзНИчНОЇ 
СТАНЦІЇ ВЕЛИКО-АНАДОЛЬ, ОЛЕНІВКА, М. ДОКУчАєВСЬК ТА ІНшІ. зІ СТАНЦІєЮ ВЕЛИКО-АНАДОЛЬ НОВОТРОЇЦЬКЕ 
РОДОВИщЕ ПОВ’ЯзАНЕ ВІДОМчОЮ зАЛІзНИчНОЮ КОЛІєЮ, А ТАКОж з МІСТАМИ ДОНЕЦЬК І МАРІУПОЛЬ. бЕзПОСЕРЕДНЬО 
чЕРЕз С. НОВОТРОЇЦЬКЕ ПРОХОДИТЬ АСфАЛЬТОВАНЕ шОСЕ ДОНЕЦЬК - МАРІУПОЛЬ.

ДІЛЯНКА РОзСІВАННЯ І СКЛАДУВАННЯ є ВИРОбНИчИМ ПІДРОзДІЛОМ ПРАТ «НТРУ» ТА РОзТАшОВАНА НА ПРОМ-
МАйДАНчИКУ Дзф. ДІЛЯНКА РОзМІщЕНА НА ТЕРИТОРІЇ зІ СфОРМОВАНОЮ СХЕМОЮ ВЕДЕННЯ РОбІТ, ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ВІДХОДІВ, ПАРКОМ ТЕХНОЛОГІчНОГО ТА АВТОМОбІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ, МЕРЕжЕЮ ДОРІГ, КОМУНІКАЦІй ТА ІНшИХ СПОРУД.

ПРОММАйДАНчИК Дзф ПРАТ «НТРУ» РОзТАшОВАНИй зА АДРЕСОЮ: 85732, ДОНЕЦЬКА ОбЛАСТЬ, ВОЛНО-
ВАСЬКИй РАйОН, СМТ. НОВОТРОЇЦЬКЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 85.

ДІЛЯНКА РОзСІВАННЯ І СКЛАДУВАННЯ НА ПРОММАйДАНчИКУ Дзф РОзМІщУєТЬСЯ НА шЕСТИ РОзДІЛЬНИХ (ТЕРИ-
ТОРІАЛЬНО ВІДОКРЕМЛЕНИХ) МАйДАНчИКАХ зАГАЛЬНОЮ ПЛОщЕЮ 3,16 ГА.

СХЕМА ОРГАНІзАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ І ТРАНСПОРТНИХ зВ’ЯзКІВ ЯК МІж Об’єКТАМИ ДІЛЯНКИ, ТАК І з ІНшИМИ ВИРОбНИчИМИ 
ПІДРОзДІЛАМИ ПІДПРИєМСТВА збЕРІГАєТЬСЯ ІСНУЮчА.

МІСЦЕ ПРОВАДжЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕРИТОРІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА 2.
НЕ РОзГЛЯДАЛАСЯ, ОСКІЛЬКИ ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ бУДЕ ВПРОВАДжУВАТИСЬ НА ТЕРИТОРІЇ ІСНУЮчОГО ТА ДІЮчОГО 

ПІДПРИєМСТВА, ТА ОбУМОВЛЕНА РОзТАшУВАННЯМ РОДОВИщА.
4. соцІально-економІчний вплив планованої дІяльностІ
ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ І В ПОДАЛЬшОМУ зАбЕзПЕчУє збЕРЕжЕННЯ РОбОчИХ МІСЦЬ ДЛЯ РОбІТНИКІВ ПІДПРИєМСТВА 

ТА СОЦІАЛЬНИй зАХИСТ ДЛЯ НИХ ТА ЇХ СІМЕй. 
ПІДПРИєМСТВО зА РАХУНОК РЕАЛІзАЦІЇ СВОєЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА зА ЇЇ МЕжАМИ ВНОСИТЬ ПОМІТНИй ВНЕСОК 

В ЕКОНОМІчНИй ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ, СУТТєВО ПОПОВНЮє бЮДжЕТИ ДЕРжАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО РІВНІВ.
5. ЗагальнІ технІчнІ характеристики, у тому числІ параметри планованої дІяльностІ (потуж-

нІсть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
ДІЛЯНКА РОзСІВАННЯ ТА СКЛАДУВАННЯ ДРІбНИХ фРАКЦІй 
В ДАНИй чАС ВІДХОДИ ПРОСІВАННЯ Дзф фР. 0-25 ММ СИСТЕМОЮ СТРІчКОВИХ КОНВЕєРІВ ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ У 

ВНУТРІшНІй ВІДВАЛ ВІДПРАЦЬОВАНОГО КАР’єРУ «ДОЛОМІТ».
з МЕТОЮ ДОДАТКОВОГО ВИЛУчЕННЯ з ВІДХОДІВ Дзф фР. 0-25 ММ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ (фР. 0-5 ММ І фР. 5-25 

ММ)  ПЕРЕДбАчЕНА ОРГАНІзАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОММАйДАНчИКА Дзф ДІЛЯНКИ РОзСІВАННЯ.
ДО СКЛАДУ ДІЛЯНКИ РОзСІВАННЯ ТА СКЛАДУВАННЯ ДРІбНИХ фРАКЦІй  ВХОДЯТЬ: ДІЛЯНКА РОзСІВАННЯ ВІДХОДІВ 

Дзф з КОМПЛЕКСОМ ОбЛАДНАННЯ; ДІЛЯНКА СКЛАДУВАННЯ ДРІбНИХ фРАКЦІй з КОМПЛЕКСОМ ОбЛАДНАННЯ; ЕЛЕК-
ТРИчНІ МЕРЕжІ; АВТОДОРОГИ.

НА ПЕРшОМУ МАйДАНчИКУ (В РАйОНІ ПЕРЕСИПНОГО ПРИСТРОЮ з СТРІчКОВОГО КОНВЕєРА СК № 61 НА СК № 
62) ПЕРЕДбАчАєТЬСЯ:

- УСТАНОВКА СТРІчКОВОГО КОНВЕєРА СК № 61А ДОВжИНОЮ 24 М;
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРЕСИПНОГО ПРИСТРОЮ з СК № 61 НА СК № 62 з УСТАНОВКОЮ шИбЕРА ДЛЯ ПЕРЕНАПРАВ-

ЛЕННЯ ПОТОКУ ВІДХОДІВ Дзф фРАКЦІЇ 0-25 ММ НА СК № 61А.
ВІДХОДИ Дзф фРАКЦІЇ 0-25 ММ ДОСТАВЛЯЮТЬСЯ НА МАйДАНчИК СТРІчКОВИМ КОНВЕєРОМ СК № 61А ТА 

УКЛАДАЮТЬСЯ В шТАбЕЛЬ. зІ шТАбЕЛЮ ДАНА фРАКЦІЯ ВІДВАНТАжУЮТЬСЯ фРОНТАЛЬНИМ НАВАНТАжУВАчЕМ з КОВшЕМ 
4,0-5,5 М3  В АВТОТРАНСПОРТ АбО зАЛІзНИчНІ ВАГОНИ ДЛЯ ДОСТАВКИ СПОжИВАчАМ.

НА ДРУГОМУ МАйДАНчИКУ (В РАйОНІ ПЕРЕСИПНОГО ПРИСТРОЮ з СТРІчКОВОГО КОНВЕєРА СК № 62 НА СК № 
63) ПЕРЕДбАчАєТЬСЯ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ Дзф фРАКЦІЇ 0-25 ММ.

В ЯКОСТІ СОРТУВАЛЬНОГО ОбЛАДНАННЯ ПЛАНУєТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ МОбІЛЬНИй КОМПЛЕКС ПРОСІВАННЯ НА 
ГУСЕНИчНОМУ ХОДУ maXimuS 522, ПРОДУКТИВНІСТЮ ПО ВХІДНІй СИРОВИНІ 650 Т/ГОД. 

ДЛЯ зАбЕзПЕчЕННЯ МОбІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ СИРОВИНОЮ ПЕРЕДбАчАєТЬСЯ РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРЕСИПНОГО ПРИСТРОЮ 
з СК № 62 НА СК № 63 з УСТАНОВКОЮ шИбЕРУ ДЛЯ ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ ПОТОКУ МАТЕРІАЛУ НА МОбІЛЬНИй 
КОНВЕєР № 1.

фОРМУВАННЯ шТАбЕЛІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ зДІйСНЮєТЬСЯ зА ДОПОМОГОЮ ДВОХ МОбІЛЬНИХ КОНВЕєРІВ № 2 І 
№ 3 ДОВжИНОЮ 30 М.

зАВАНТАжЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В АВТОСАМОСКИДИ бЕЛАз ВАНТАжОПІДйОМНІСТЮ 30-55  АбО ЇХ АНАЛОГИ 
ТА зАЛІзНИчНІ ВАГОНИ зДІйСНЮєТЬСЯ фРОНТАЛЬНИМ НАВАНТАжУВАчЕМ з КОВшЕМ 4,0-5,5 М3.

ОТРИМАНА В РЕзУЛЬТАТІ ПРОСІВАННЯ фРАКЦІЯ 0-5 ММ ПО МІРІ НЕОбХІДНОСТІ МОжЕ ПОДАВАТИСЯ ЯК НА ДІЛЯНКУ 
СКЛАДУВАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТАК І НА ВІДВАЛ ВІДХОДІВ Дзф. ДЛЯ ПОДАчІ НА ВІДВАЛ ВІДХОДІВ Дзф ПЕ-
РЕДбАчЕНО ВЛАшТУВАННЯ ЛІНІЇ ПОВЕРНЕННЯ фРАКЦІЇ 0-5 ММ з УСТАНОВКОЮ ДВОХ СТРІчКОВИХ КОНВЕєРІВ: СК № 
62А ДОВжИНОЮ 30 М І СК № 62б ДОВжИНОЮ 40 М. ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАчІ СЛУжИТЬ шИбЕРНИй зАТВОР, 
ВСТАНОВЛЕНИй зА СОРТУВАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ maXimuS 522. зА ДОПОМОГОЮ шИбЕРНОГО зАТВОРА ПОТІК 
фРАКЦІЇ 0-5 ММ НАПРАВЛЯєТЬСЯ НА СК № 62б, ДАЛІ НА СК № 62А, з ЯКОГО ПОДАєТЬСЯ НА СК № 63, щО 
ТРАНСПОРТУє фРАКЦІЮ 0-5 ММ НА ВІДВАЛ ВІДХОДІВ Дзф.

НА ДІЛЯНЦІ РОзСІВАННЯ ВІДХОДІВ Дзф ПЕРЕДбАчЕНО зАСТОСУВАННЯ 1 НАВАНТАжУВАчА VolVo l220E ПРО-
ДУКТИВНІСТЮ 1580 М3/зМІНУ (876 900 М3/РІК). ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ РОбІТ ВИКОРИСТОВУєТЬСЯ 1 
КОЛІСНИй бУЛЬДОзЕР К-701 (К-702) АбО 1 ГУСЕНИчНИй бУЛЬДОзЕР Т-330 (Т-35) АбО ЇХ АНАЛОГИ.

НА ТЕРИТОРІЇ ПРОММАйДАНчИКА Дзф ПЕРЕДбАчАєТЬСЯ ДІЛЯНКА СКЛАДУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ОТРИМАНОЇ 
В РЕзУЛЬТАТІ РОзСІВАННЯ ВІДХОДІВ Дзф.

ДОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ зДІйСНЮєТЬСЯ АВТОСАМОСКИДАМИ бЕЛАз ВАНТАжОПІДйОМНІСТЮ 30-55 Т АбО АНАЛОГІчНИМИ.
У шТАбЕЛІ ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ СКЛАДУєТЬСЯ ПО фРАКЦІЯМ. зАЛЕжНО ВІД ПОТОчНОГО ВИХОДУ І ПОТРЕб ПІД-

ПРИєМСТВА В РІзНИХ ВИДАХ ПРОДУКЦІЇ РОзМІРИ І КІЛЬКІСТЬ шТАбЕЛІВ НА СКЛАДІ МОжУТЬ зМІНЮВАТИСЯ.
НА ДІЛЯНЦІ СКЛАДУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІДХОДІВ Дзф ПЕРЕДбАчЕНО зАСТОСУВАННЯ 1 НАВАНТАжУВАчА 

VolVo l220E ПРОДУКТИВНІСТЮ 1580 М3/зМІНУ (876 900 М3/РІК). ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ РОбІТ 
ВИКОРИСТОВУєТЬСЯ 1 КОЛІСНИй бУЛЬДОзЕР К-701 (К-702) АбО 1 ГУСЕНИчНИй бУЛЬДОзЕР Т-330 (Т-35) АбО 
ЇХ АНАЛОГИ.

РЕжИМ РОбОТИ ДІЛЯНКИ РОзСІВАННЯ І ДІЛЯНКИ СКЛАДУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІДХОДІВ Дзф ЦІЛОРІчНИй (365 
РОбОчИХ ДНІВ НА РІК) ПРИ бЕзПЕРЕРВНОМУ РОбОчОМУ ТИжНІ ПО 2 зМІНИ НА ДОбУ (ТРИВАЛІСТЬ зМІНИ 12 ГОДИН).

ДРОбИЛЬНО-збАГАчУВАЛЬНА фАбРИКА
ТЕХНІчНЕ ПЕРЕОСНАщЕННЯ ОКРЕМИХ ВУзЛІВ ДРОбИЛЬНО-збАГАчУВАЛЬНОЇ фАбРИКИ ПЕРЕДбАчАє:
- бУДІВНИЦТВО ВУзЛА ДОДРОбЛЮВАННЯ фРАКЦІЇ +100 ММ В КОРПУСІ ВТОРИННОГО ДРОбЛЕННЯ, А САМЕ з ГРОХОТІВ 

ГСС-72№10,12 В ПЕРЕСИПНИХ ПРИСТРОЯХ НАД РЕшІТНОГО ПРОДУКТУ фРАКЦІЇ 50-100 ММ з ВСТАНОВЛЕННЯМ 
КОЛОСНИКІВ зІ щІЛИНОЮ ДО 100 ММ, щО ПРИзВЕДЕ ДО ПОДІЛУ ПОТОКІВ НА фРАКЦІЇ 50-100 ММ ТА +100 ММ. 
ДАЛІ фРАКЦІЯ +100 ММ бУДЕ СПРЯМОВАНА НА ДВА СТРІчКОВИХ КОНВЕєРА, ЯКІ бУДУТЬ ПОВЕРТАТИ ЇЇ НА СК №2,3, 
з ПОДАЛЬшИМ ПОВТОРНИМ ДРОбЛЕННЯМ НА ДРОбАРКАХ КСД №1,2.

- зАМІНУ НЕРУХОМИХ КОЛОСНИКОВИХ ГРОХОТІВ НА ПОзНАчЦІ ПРИВІДНИХ СТАНЦІй СК №4,5 НА бІЛЬш ЕфЕКТИВНІ 
ТА ПОТУжНІ ВІбРАЦІйНІ МАшИНИ;

- зАМІНУ ГРОХОТУ ГІТ-32№23 В КОРПУСІ бУНКЕРІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ГРОХОТ ТИПУ ГІС-42 АбО АНАЛОГ 
з ПОДІбНИМИ ТЕХНІчНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ;

- зАМІНА зНОшЕНИХ І МОРАЛЬНО зАСТАРІЛИХ ГРОХОТІВ ГІЛ-52№10,12 НА СУчАСНІ ГСС-72 АбО АНАЛОГИ з 
ПОДІбНИМИ ТЕХНІчНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ;

- зАМІНУ ГРОХОТІВ Гж-9 №5,6,7,8 НА СУчАСНІ АНАЛОГИ ТИПУ ГІТ-31, ГІЛ-41 АбО ІНшІ з ПОДІбНИМИ 
ТЕХНІчНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ;

- УСТАНОВКУ КОНВЕєРНИХ ВАГ НА СТРІчКОВІ КОНВЕєРА №2,3,19,20,61,63.
Об’єМ ПЕРЕРОбКИ СИРОВИНИ НА Дзф СКЛАДАє 6,5 МЛН. Т/РІК.
ПРОєКТНИй СТРОК ТЕХНІчНОГО ПЕРЕОСНАщЕННЯ СКЛАДАє  - 12 МІСЯЦІВ, ПРОєКТНИй СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ Дзф 

- бІЛЬшЕ 25 РОКІВ.
6. екологІчнІ та ІншІ обмеження планованої дІяльностІ За альтернативами:
щОДО ТЕХНІчНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 1, 2
НА ПЕРІОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
- ПО зАбРУДНЕННЮ АТМОСфЕРНОГО ПОВІТРЯ - зНАчЕННЯ ГРАНИчНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІй (ГДК) зАбРУД-

НЮЮчИХ РЕчОВИН В АТМОСфЕРНОМУ ПОВІТРІ НА МЕжІ Сзз ТА жИТЛОВОЇ зАбУДОВИ;
- ПО зАбРУДНЕННЮ ґРУНТІВ – зНАчЕННЯ ГРАНИчНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІй (ГДК) зАбРУДНЮЮчИХ РЕчОВИН 

В ґРУНТІ;
- ПО шУМОВОМУ НАВАНТАжЕННЮ – ДОТРИМАННЯ САНІТАРНИХ НОРМ НА МЕжІ жИТЛОВОЇ зАбУДОВИ.
щОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 1
НА ПЕРІОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
- ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОбМЕжЕННЯ ВИзНАчЕНІ МІСТОбУДІВНОЮ, ІНжЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЮ ТА ПРОМИСЛОВОЮ СТРУК-

ТУРОЮ (зАбУДОВОЮ), ЯКА СКЛАЛАСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 
- зАбЕзПЕчЕННЯ ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ВПЛИВУ шКІДЛИВИХ фАКТОРІВ НА МЕжІ Сзз ТА жИТЛОВОЇ зАбУДОВИ ПІД 

чАС ВИКОНАННЯ бУДІВЕЛЬНИХ РОбІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ Об’єКТА;
- ВИКОРИСТАННЯ зЕМЕЛЬНИХ ПЛОщ В МЕжАХ зЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НАДАНИХ В ПОСТІйНЕ ТА ТИМчАСОВЕ КОРИСТУ-

ВАННЯ 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 ТЕХНІчНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 1, 2, ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 1
ТЕРИТОРІЯ, НА ЯКІй бУДЕ РОзМІщУВАТИСЯ ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПРОМИСЛОВОЇ зОНИ, щО НЕ 

СУПЕРЕчИТЬ РІшЕННЯМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ.

продовження на 22 стор.
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ВпроВадження планоВаної діяльності планується на території існуючого підприємстВа, інженерна 
підготоВка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

заходи з еколого–інженерної підготоВки території не потрібні.
захист території:
1) В процесі будіВельно-монтажних робіт:
- суВоре дотримання проєктних рішень;
- експлуатація аВтотранспорту та спецтехніки із норматиВним Вмістом забруднюючих речоВин у 

ВідпрацьоВаних газах;
2) В процесі експлуатації:
- проВедення комплексного моніторингу ВплиВу діяльності підприємстВа на наВколишнє природне 

середоВище, ВідпоВідно до Вимог чинного законодаВстВа україни, на території, що перебуВає під Впли-
Вом планоВаної діяльності, поВинно забезпечити постійний контроль та аналіз стану наВколишнього 
природного середоВища (нпс).

щодо територіальної альтернатиВи 2
не розглядалася.
8. сфера, джерела та види можливого вПливу на довкілля за альтернативами:
щодо технічних альтернатиВ 1, 2, територіальної альтернатиВи 1
клімат і мікроклімат, джерела ВплиВу:
ВплиВ планоВої діяльності на клімат та мікроклімат під час проВедення будіВельних робіт Визна-

чається Виділенням парникоВих газіВ та тепла при згоранні палиВа у дВигунах Внутрішнього згоряння 
аВтотранспорту та спецтехніки. ВплиВ має тимчасоВий характер.

планоВана діяльність не матиме значного ВплиВу на клімат і мікроклімат В розглянутому районі. 
істотних змін мікроклімату і клімату при здійсненні планоВаної діяльності не Відбудеться.

поВітряне середоВище, джерела ВплиВу:
осноВним чинником дії на поВітряне середоВище є хімічне забруднення атмосферного поВітря. дже-

релами ВплиВу на атмосферне поВітря є:
при реконструкції об’єктіВ:
- Викиди забруднюючих речоВин при роботі дВигуніВ Внутрішнього згоряння аВтотранспорту та спец-

техніки; розВантажуВально-наВантажуВальних операціях.
при експлуатації об’єктіВ:
- Викиди забруднюючих речоВин при проВеденні перероблення сироВини шляхом дроблення та сортуВання, 

Вантажно-розВантажуВальних роботах, поВерхні штабеліВ готоВої продукції (здуВання пилу), експлуа-
тації дВз мобільного комплексу просіВання, наВантажуВачіВ, бульдозеріВ, а також роботі допоміжних 
ВиробництВ, що є джерелами Виділення забруднюючих речоВини В атмосферне поВітря.

приземні концентрації забруднюючих речоВин В атмосферному поВітрі на межі санітарно-захисної 
зони не переВищать гранично-допустимих значень.

Водне середоВище, джерела ВплиВу:
на дзф буде ВикористоВуВатися кар’єрна Вода для пилопригнічення ВздоВж технологічної лінії 

збагачення та лінії транспортуВання ВідходіВ, для очистки аспіраційного поВітря, пилопригнічення 
при розміщенні ВідходіВ збагачення В кар’єрі, пилопригнічення при Вилученні готоВої продукції фракції 
0-20 мм з ВідходіВ збагачення, пилопригнічення на аВтодорогах промислоВого майданчика. будуть 
ВикористоВуВатися спеціальні аВтомобілі для розпилюВання Води на дорогах, складах готоВої про-
дукції. загальний обсяг ВодокористуВання планується В обсязі 600 тис.м3/рік. це ВодокористуВання 
Відноситься до безпоВоротного.

скид господарсько-побутоВих стокіВ і поВерхнеВих стічних Вод В поВерхнеВі Водні об’єкти з ділянки 
розсіВання та складуВання дрібних фракцій Відсутній.

Ґрунт, геологічне середоВище та земельні ресурси, джерела ВплиВу:
- Використання земельної ділянки В межах земельного ВідВоду підприємстВа;
- обсяги утВорення ВідходіВ та шляхи поВодження з ними.
залишкоВі ВплиВи Виробничої діяльності на доВкілля будуть Виражені В зміні рельєфу території, 

зайнятої ділянкою і, як наслідок, небезпекою розВитку процесіВ Водної ерозії. запобігання останніх 
забезпечується рекультиВацією порушених земель.

роботи по рекультиВації земель Виконуються після закінчення експлуатації ділянки розсіВання.
В ході гірничотехнічної рекультиВації ділянки проВодиться підготоВка порушених земель до подаль-

шого біологічного осВоєння:
- укоси ВідноВлюються під дереВно-чагарникоВі насадження;
- на решті території ділянки буде здійснено посіВ суміші злако-бобоВих траВ.
загальна площа порушених земель, що підлягають рекультиВації  станоВить 2,02 га.
біологічна рекультиВація Виконується спеціалізоВаними підприємстВами із залученням для Виконання 

окремих ВидіВ робіт спіВробітникіВ спеціалізоВаної ділянки прат «нтру».
на схилах буде Виконана посадка дереВно-чагарникоВих насаджень. при Виборі лісоВих культур Вра-

хоВана їхня неВимоглиВість до родючості Ґрунту, посухостійкість, морозостійкість.
рослинний і тВаринний сВіт, запоВідні об’єкти, джерела ВплиВу:
на території розташуВання об’єкта планоВаної діяльності ділянки з рідкісними та зникаючими Ви-

дами рослин і тВарин, території рекомендоВані під запоВідники, мислиВські угіддя – Відсутні. об’єкти 
природно-запоВідного фонду планоВаною діяльністю не зачіпаються.

наВколишнє соціальне середоВище (населення), джерела ВплиВу:
планоВана діяльність не призВеде до істотних змін існуючого ріВня забруднення наВколишнього 

середоВища на території ВпроВадження планоВаної діяльності ні під час реконструкції, ні під час 
експлуатації об’єкта планоВаної діяльності. потенційний ВплиВ планоВаної діяльності на соціальне 
середоВище полягає В забезпеченні місцеВого населення робочими місцями, попоВнення місцеВого 
бюджету за рахунок податкіВ та обоВ’язкоВих платежіВ, забезпечення сироВиною підприємстВ, отже, 
ВплиВ Виключно позитиВний.

наВколишнє техногенне середоВище, джерела ВплиВу:
планоВана діяльність не матиме негатиВного ВплиВу на збереження існуючих будіВель, споруд та інших 

об’єктіВ осноВних фондіВ прат «нтру» і поруч розташоВаних підприємстВ. Відсутність будь-яких 
фільтрацій В Ґрунт Виключає негатиВний ВплиВ на підземні частини споруд та комунікацій. таким чином, 
негатиВний ВплиВ об’єкта на техногенні об’єкти не прогнозується.

акустичний ВплиВ, джерела ВплиВу:
потенційний акустичний ВплиВ планоВаної діяльності передбачає шумоВе та Вібраційне наВантаження, 

джерелами якого є монтажно-будіВельні роботи, гірнича, Вантажно-розВантажуВальна, дробильна техніка, 
аВтотранспорт та інше допоміжне обладнання, що ВикористоВується на об’єкті. зменшення акустичного 
ВплиВу досягається забезпеченням достатніх розриВіВ між джерелами шуму та Вібрації та житлоВою 
забудоВою, акустичний дискомфорт Відсутній. 

щодо територіальної альтернатиВи 2
не розглядалися.
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 дов-
кілля (зазначити відПовідний Пункт і частину статті 2 закону україни «Про оцінку вПливу 
на довкілля»

згідно ст. 3 (частина 3, п. 3) закону україни «про оцінку ВплиВу на доВкілля», планоВа діяльність 
Відноситься до другої категорія ВидіВ планоВаної діяльності та об’єктіВ, які можуть мати значний ВплиВ 
на доВкілля і підлягають оцінці ВплиВу на доВкілля - ВидобуВну промислоВість перероблення корисних 
копалин, у тому числі збагачення.

10. наявність Підстав для здійснення оцінки транскордонного вПливу на довкілля

підстаВи для здійснення оцінки транскордонного ВплиВу на доВкілля Відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що Підлягає включенню 

до звіту з оцінки вПливу на довкілля

планоВаний обсяг досліджень та ріВень деталізації інформації, що підлягає Включенню до зВіту 
з оцінки ВплиВу на доВкілля, для планоВаної діяльності передбачається ВідпоВідно до Вимог закону 
україни «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 діяльність може мати значний ВплиВ на доВкілля і підлягає оцінці ВплиВу на доВкілля 
згідно закону україни «про оцінку ВплиВу на доВкілля». 

оцінка ВплиВу на доВкілля передбачає:
1) підготоВку суб’єктом господарюВання зВіту з оцінки ВплиВу на доВкілля;
2) проВедення громадського обгоВорення планоВаної діяльності;
3) аналіз упоВноВаженим органом зВіту з оцінки ВплиВу на доВкілля, будь-якої додаткоВої інформації, 

яку надає суб’єкт господарюВання, а також інформації, отриманої Від громадськості під час громадського 
обгоВорення, іншої інформації;

4) надання упоВноВаженим органом мотиВоВаного ВисноВку з оцінки ВплиВу на доВкілля, що ВрахоВує 
результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) ВрахуВання ВисноВку з оцінки ВплиВу на доВкілля у рішенні про проВадження планоВаної діяльності, 
Вказаного у пункті 14 цього поВідомлення.

у ВисноВку із оцінки ВплиВу на доВкілля упоВноВажений орган, Виходячи з оцінки ВплиВу на доВкілля 
планоВаної діяльності, Визначає допустимість чи обҐрунтоВує недопустимість проВадження планоВаної 
діяльності та Визначає екологічні умоВи її проВадження.

забороняється розпочинати проВадження планоВаної діяльності без оцінки ВплиВу на доВкілля та 
отримання рішення про проВадження планоВаної діяльності.

процедура оцінки ВплиВу на доВкілля передбачає праВо і можлиВості громадськості для участі у цій 
процедурі, зокрема на стадії обгоВорення обсягу досліджень та ріВня деталізації інформації, що підлягає 
Включенню до зВіту з оцінки ВплиВу планоВаної діяльності на доВкілля, а також на стадії розгляду 
упоВноВаженим органом поданого суб’єктом господарюВання зВіту із оцінки ВплиВу на доВкілля.

на стадії громадського обгоВорення зВіту із оцінки ВплиВу на доВкілля протягом щонайменше 25 
робочих дніВ громадськості надається можлиВість подаВати будь-які зауВаження і пропозиції до зВіту 
та планоВаної діяльності, а також Взяти участь у громадських слуханнях. детальніше про процедуру 
громадського обгоВорення на стадії зВіту з оцінки ВплиВу на доВкілля буде поВідомлено у оголошенні 
про початок громадського обгоВорення.

13. громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що Підлягає 
включенню до звіту з оцінки вПливу Планованої діяльності на довкілля

протягом 20 робочих дніВ з дня офіційного оприлюднення цього поВідомлення на Веб-сайті єдиного 
реєстру із оцінки ВплиВу на доВкілля 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. 

подаючи такі зауВаженні і пропозиції Вкажіть унікальний номер, присВоєний спраВі щодо планоВаної 
діяльності при реєстрації цього поВідомлення у єдиному реєстрі із оцінки ВплиВу на доВкілля (зазначений у 
шапці поВідомлення). це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауВажень та пропозицій. 

у разі отримання таких зауВажень і пропозицій громадськості Вони будуть розміщені у реєстрі та 
передані суб’єкту господарюВання (протягом трьох робочих дніВ з дня їх отримання). особи, що подають 
зауВаження і пропозиції, сВоїм підписом засВідчують сВою згоду на обробку їх персональних даних. 
суб’єкт господарюВання при підготоВці зВіту з оцінки ВплиВу на доВкілля зобоВ’язаний ВрахуВати поВністю, 
ВрахуВати часткоВо або обҐрунтоВано Відхилити зауВаження і пропозиції громадськості, надані В процесі 
громадського обгоВорення обсягу досліджень та ріВня деталізації інформації. детальна інформація про 
це Включається до зВіту з оцінки ВплиВу на доВкілля. 

14. рішення Про Провадження Планованої діяльності 
ВідпоВідно до законодаВстВа рішенням про проВадження даної планоВаної діяльності буде рішення: 

дозВіл на Виконання будіВельних робіт, що Видається держаВною архітектурно-будіВельною інспекцією 
україни.

15. усі зауваження та ПроПозиції громадськості до Планованої діяльності, обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що Підлягає включенню до звіту з оцінки вПливу на 
довкілля необхідно надсилати до

міністерстВа енергетики та захисту доВкілля україни.
поштоВа адреса: 03035, м. киїВ, Вул. Василя липкіВського, 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 єВгеній єВгенійоВич, голоВний спеціаліст Відділу оцінки ВплиВу на доВкілля 

упраВління оцінки ВплиВу на доВкілля та стратегічної екологічної оцінки. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПрО ПЛаНОВаНу ДІЯЛьНІсть, Яка ПІДЛЯгає ОцІНцІ ВПЛиВу На ДОВкІЛЛЯ

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «НОВОтрОЇцькЕ руДОуПраВЛІННЯ» 
кОД згІДНО з єДрПОу 00191810

ІНфОрМує ПрО НаМІр ПрОВаДити ПЛаНОВаНу ДІЯЛьНІсть та ОцІНку ЇЇ ВПЛиВу На ДОВкІЛЛЯ.
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Дружковка. Сдам 4-комн. 
кв. за комун. услуги. Тел. 
050-548-49-48.

Константиновка. Сдам 
1-комн. кв. Район первой шко-
лы, со всеми удобствами. Тел. 
050-531-50-59.

Константиновка. Сдам 2-х 
комн. кв. Квартира в центре 
города 3-й эт. 5-ти эт. дома. 
Б-р Космонавтов-1 в кирпич-
ном доме. Теплая не углова-
я,есть колонка,пластиковые 
окна, на все счетчики. Опла-
та 2000грн в месяц+счетчики. 
Тел. 050-643-41-71.

Константиновка. Сдам 
в аренду магазин “Эле-
гант“, конечная остановка 
автобусов “Нулевой“, ря-
дом магазин “Гарант“. Тел. 
095-211-57-15.

СНИМУ
Дружковка. Сниму дом с 

последующим выкупом. Тел. 
095-389-01-75.

Дружковка. Сниму дом,с 
последующим выкупом. Тел. 
099-306-62-49.

Дружковка. Сниму на дли-
тельный срок квартиру 2х или 
3х комнатную, также рас-
сматриваю вариант частного 
дома!!!! Порядочность и сво-
евременность оплаты гаран-
тирую Тел. 095-454-03-49.

Дружковка. Срочно сни-
му дом длительно для семьи 
на Яковлевке ближе к ул. Шв-
ченко. Тел. 050-968-11-95.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю две 

1-комн. кв-ры в районе га-
зовой на трех или двух кв-ру 
Тел. 099-006-26-79.

Дружковка. Меняю дом 
в пос. Сурова по ул. Остров-
ского, все удобства, 8 со-
ток, скважина, летняя кухня 
с газом, на 1-комн. кв. Тел. 
099-234-60-55.

Дружковка. Меняю одно-
комнатную квартиру на част-
ный дом или 2-комн. кв. с 
долгом. Тел. 095-593-99-03.

Дружковка. Меняю с до-
платой дом на Молоково 40 
м, 5 соток, на небольшую 
1-комн. кв., или продам. Тел. 
066-941-75-17.

Константиновка.  Ме-
няю 2-ком. кв. 4/5., на про-
тив Памятника Афганцев. На 
3-ком. кв.в р-не 13 школы. 
Или продам. Тел. 099-103-
15-88,099-767-44-95.

Константиновка. Меняю 
3-комн. кв., 54 м/кв., в р-не 
пятой больницы на 1+1 квар-
тиры. Расмотрим все предло-
жения. Тел. 066-027-62-97, 
(06272) 2-21-10.

УСЛУГИ
Ремонт квартир

Недорого і швидко 
поклейка шпалер, ба-
гет, фарбування, шпа-
клівка,  штукатурні 
роботи, гіпсокартон, 
пластик, настил ліно-
леуму, ел. проводка + 
фасадні роботи, уте-
плення будинків. Св. 
ПП ВГО № 145698 від 
04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Реклама + ОбъявленияРЫНОК ТРУДА

У зв’язкУ з подовженням карантинних заходів 
просимо вважати недійсною пУблікацію оголо-
шення про початок громадського обговорення 
звітУ з оцінки впливУ на довкілля планованої 
діяльності «реконстрУкція (з новим бУдів-
ництвом) гоУ ливарних дворів та бУнкерної 
естакади  дп № 2, 4, 5 прат «ммк ім. 
ілліча» по вУл. левченка, 1, м. маріУполь», 
яке бУло опУбліковано 15 квітня 2020 р. У 
газеті «прапор індУстрії» №16 (15131)
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ПОВІДОМЛЕННЯ

окреме майно - нежитлове вбУдоване примі-
щення,  яке  розташоване за адресою: 85110,  
м. костянтинівка донецької області,  площа 
перемоги, бУдинок 11, приміщення 43 приватизо-
вано шляхом викУпУ  фізичною особою  щербанем 
олегом миколайовичем, який єдиний подав заявУ 
на Участь в аУкціоні із зниженням стартової ціни 
в електронній формі,  за 17 491 (сімнадцять ти-
сяч чотириста дев’яносто одна) 20  коп., У томУ 
числі пдв  2 915 грн.  (дві тисячі дев’ятсот 
п’ятнадцять) грн. 20 коп.       
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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
ПРО РЕзуЛьтАти ПРОДАжу Об’єктА МАЛОї ПРиВАтизАЦІї

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 
створенню та підтримки об’єднань співвласників  багатоквар-
тирних 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 
необхідності). 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 поточ-
ного 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 
державного 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 конкУр-
сУ за адресою: м. костянтинівка, вУл. олекси тихого, 260, 
бУдівля виконавчого комітетУ  міської ради, кімната 211а  в 
понеділок - 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 конкУрсУ). конкУрсна докУментація також може бУти 
надана організаторУ конкУрсУ поштою. 

прийом конкУрсної докУментації бУде здійснюватися протягом 
60 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 вище вказаною адресою.
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Об’єДНАНь сПІВВЛАсНикІВ  бАгАтОкВАРтиРНих буДиНкІВ у  М .кОстЯНтиНІВЦІ НА 2020 РІк 
М у ж ч и н а , 7 1 

год,  познакоМит-
ся с женщиной для 
сереезных отноше-
ний. 

тел. 0502964894

ищу тЕбЯ

повідомляємо  власників (користУвачів) сУміжних 
земельних ділянок за адресою м. дрУжківка, вУл. п’я-
тигорська б/н та базарна б/н (район бУдинкУ номер 6 по 
вУл. базарній) про те, що 27 травня 2020 рокУ, з 8:00 
по 10:00 бУдУть проводитися  работи по встановлен-
ню(відновленню) межових знаків меж земельної ділянки 
розташованої за адресою: м. дрУжківка, вУл. пятигорска 
б/н.  У випадкУ вашого нез’явлення встановлення (від-
новлення) межових знаків бУде виконУватись без вашої 
присУтності. з Усіх питань зазначених  У повідомленні 
звертатися за тел. 066 065 94 48
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Ремонт быттехники

Костянтинівка. Ре-
монт холодильників, 
мікрохвильових пе-
чей та ін. Техніки. Тел. 
095-893-63-81.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчення Є 
№029317 інваліда війни 2 
групи на ім‘я Живолуп Олек-
сандра Федоровича вважати 
недійсним.

Втрачений військовий кви-
ток на ім‘я Мирного Олексан-
дра Андрійовича вважати 
недійсним.

Втрачений військовий кви-
ток на ім‘я Сєчкіна Олексія 
Володимировича вважати 
недійсним.

Втрачений диплом випуск-
ника Дружківського техніку-
му ДДМА,на ім“я Скугоріна 
Антона Юрьєвича, вважати 
недійсним.

Ищу работу

Дружковка.  Ищу  ра -
боту домработницы. Тел. 
095-854-61-25.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за инвалидом или по-
жилым человеком. Уход обе-
спечу. Тел. 095-331-46-24.

Дружковка.  Молодой 
парень ищет работу, под-
работку, ежедневно. Тел. 
099-454-45-32.

Дружковка.  Мужчина 
ищет любую оплачиваемую 
работу. Тел. 066-276-07-24.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за инвалидом или по-
жилым человеком за 80 лет. 
Уход качественный гаранти-
рую. Тел. 095-331-46-24.

Есть работа

Дружковка. Ищу сидел-
ку по уходу за инвалидом с 
правом наследования жилья. 
Тел. 095-151-12-46.

Дружковка

Дружковка. Ищу женщи-
ну для уборки однокомнатной 
квартиры, работа разовая. 
Тел. 099-462-79-98.

Дружковка. Ищу специ-
алиста для чистки, печек, 
груб, в своем доме. Тел. 
095-854-61-25.

Ищу сиделку для мамы. 
Тел. 099-473-79-58.

Реклама + Обьявления
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