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Объявление

В Попасній провели велопробіг
До Дня Європи в 

Попасній провели 
велопробіг, в якому взя-
ли участь учні шкіл та їх 
педагоги, представники 
районної та міської вла-
ди, а також працівники 
різних закладів та уста-
нов.
Близько 9.30 ранку біля 

міської ради вже поча-
ли збиратися учасники 
велопробігу. Кожен з них 
прикрасив патріотично 
себе або свій транспорт
ний засіб.
О 10.00 учасники, ви-

шикувавшись у колони, 
рушили з місця. Вони 
сміялись, співали пісні 

та гучно обмінювалися 
враженнями від поїздки.
Фініш велопробігу 

відбув ся біля район-
ного Будинку культури. 
На відкритій сцені біля 
АТБ підтримали свят-
ковий настрій присутніх 
вихованці Попаснянської 
школи мистецтв, які 
показали музичні та 
танцювальні номери.
У номінації «Найпатріо

тич ніший вело сипед» пе
ремогу здобула чемпі он
ка України, Європи і світу 
з пауерліфтингу Христи-
на Лєоненко. У номінації 
«Наймолодший учасник» 
нагородили Валерію Ша-

повалову, в номінації 
«Найстарший учас-
ник» відзначили Миколу 
Мінялова. У номінації 
«Най яскравіший велоси
пед» нагородили загаль
ноосвітню школу № 21. 
У номінації «Найбільша 
спортивна родина» на-
городу отримала сім’я 
Крайніх. Попаснянська 
міська рада отримала 
перемогу в номінації 
«Найактивніший вболі
валь ник». Як переможці 
номінацій, так і всі учас-
ники велопробігу, отри-
мали грамоти та солодкі 
подарунки.

Катерина РАДІОНОВА

З гарним настроєм під українським стягом

За свою активність отримали грамоти та солодощі

Досягли фінішу - можна перепочити
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Знов обстріляли 
Попаснянський район
З боку бойовиків знов зазнали обстрілу Золоте 

та околиці Гірського.
У п’ятницю вранці, 17 травня, з боку Голубівки 

бойовики обстріляли Золоте. Снаряд влучив у при-
ватний будинок по вул. Лесі Українки. Внаслідок 
прямого влучання снаряду будинок частково зруй-
новано. Жертв та постраждалих серед мирних гро-
мадян немає. В момент попадання снаряду госпо-
дар будинку був на вулиці, що його і врятувало.
Також, за словами заступника керівника 

військово-цивільної адміністрації Золотого та села 
Катеринівка Любові Зубок, постраждали будівлі 
по вулиці Молодіжна - в квартирах та у під’їздах 
вилетіли вікна. 
Співробітники гуманітарного штабу Проліска 

Агенції ООН надали мешканцям необхідні 
матеріали для швидкого ремонту.
Стурбував обстріл і мешканців Гірського. За 

словами виконуючої обов’язки міського голо-
ви Гірського Тетяни Пєнкіної, місцеві мешканці 
повідомляли їй про попадання по вулиці Западна, 
але це не підтвердилось - кілька снарядів влучили 
в поля біля міста.

Катерина РАДІОНОВА

Делегація Попаснянщини 
взяла участь у обласних 
заходах з нагоди відзначення 
Дня Європи

З виконкому
Попаснянської міської ради

17 травня у Сєвєродонецьку на площі Перемоги перед 
облдержадміністрацією  відбулися обласні урочистості 
з нагоди Дня Європи.

Участь у обласних заходах взяла й делегація Попас-
нянського району на чолі  з головою  райдержадміністрації 
Сергієм Шакуном.

Святкову церемонію розпочали підняттям Прапора 
Європейського союзу .

Вітали присутніх зі святом виконуючий обов’язки го-
лови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь та 
заступник Міністра закордонних справ України Єгор 
Божок.

Під час своєї промови заступник міністра відзначив, 
як щороку відроджується і розквітає Луганщина, а ра-
зом з нею і Україна.

На заході також були присутні представники міжнародних 
організацій, силових структур, органів місцевого самовря-
дування, територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, студенти, спорт смени.

Завершили обласні урочистості святковим флешмобом  
та масштабним запуском повітряних  кульок.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації

Стало відомо про 
розмір податкового 
боргу в районі

Головне управління ДФС у Луганській області пові
домило, що станом на перше травня податковий борг по 
Попаснянському району складає 308,6 млн грн.

Найбільшу суму податкового боргу мають:
• ДП «Первомайськвугіл ля» – 259,6 млн грн,
• КП «Первомайськтепло комуненерго» – 16,3 млн грн,
• ЛКСП «Лисичанськводоканал»  10,2 млн грн,
• Виробниче управління Житловокомунального го-

сподарства Гірської міської ради – 1,3 млн грн,
• ТОВ «Квадро транс» – 1,2 млн грн,
• КП «Услуга» Золотів ської міської ради – 1 млн грн,
• В.Д. Вітковська – 6,5 млн грн,
• В.В. Должанова – 233,1 тис. грн,
• Л.В. Пляшечник – 207,5 тис. грн,
• О.А. Аббасова – 163,8 тис. грн,
• О.Г. Сафаралієв – 71,3 тис. грн.
Заборгованість з єдиного внеску на загально

обов’язко ве державне соціаль не страхування станом 
на перше травня складає 62,8 млн грн. З початку року 
заборгованість збільшено на 3,7 млн грн.

Найбільшу суму забор гованості мають:
• ВП Шахта «Гірська» – 10,9 млн грн,
• ВП Шахта «Первомайська» – 10,3 млн грн,
• ВП Шахта «Карбоніт» – 9.6 млн грн,
• ВП Шахта «Тошківська» – 5,5 млн грн,
• ВП «Управління з експлуатації західної філь тру 

вальної станції обласне комунальне підприємство» 
Компанія «Луганськвода» – 3,1 млн грн,

• О.М. Михайлова – 48,6 тис. грн,
• В.О. Якімов – 46,6 тис. грн,
• Н.Г. Тюлькіна – 46,4 тис. грн,
• М.Ф. Зінченко – 42,3 тис. грн,
• М.Ф. Бабенко – 42,2 тис. грн.
Головне управління ДФС у Луганській області 

звертає увагу всіх платників податків на необхідність 
сплачувати податки і збори в строки та у розмірах, 
встановлених Кодексом та законодавством з питань 
митної справи та забезпечити погашення наявного 
податкового боргу.

В Попаснянській міській раді 21 травня відбулось чер-
гове засідання виконкому. Члени виконкому ухвалили 
низку рішень. 

Обговорили   звіт про виконання міського бюджету за 1 
квартал 2019 року з наступним його затвердженням на 
пленарному засіданні чергової сесії міської ради. По-
повнення доходної частини загального фонду міського 
бюджету  за звітний період склало 99,52%.

Члени виконкому схвалили проект міської цільової 
програми захисту населення і території Попасної 
від надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру на 2019 рік. Проект передбачає 
закупівлю необхідних засобів для ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації  в житловому будинку № 31 
по вул. Склозаводська, пов’язаної з перевищенням в 
повітрі всередині житлових приміщень забруднюючих 
речовин (ртуті) понад гранично допустимі концентрації. 
На засіданні виконкому затвердили графіки роботи 
кав’ярні «KAVAplus» та супермаркету «Сім’я», які неза-
баром відкриють у Попасній.

Також  члени виконкому прийняли рішення щодо на-
дання в оренду нерухомого майна, затвердили прото-
коли засідання громадської комісії з житлових питань.

На засіданні анонсували початок прийому заявок на 
участь у міському конкурсі «Гордість Попасної-2019».

Відбувся парад вишиванок
На попаснянській 

площі Миру 16 травня 
відбулося видовищне 
свято: парад вишиванок.
Близько дев’ятої ранку 

головна площа міста вже 
майоріла різноманітними 
вишиванками юних та 
дорослих мешканців По-
паснянського району. 
Переважна більшість 
учасників свята були 
школярі.
Організатором фести-

валю виступили По-
паснянський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості і Попаснянсь-
кий районний методич-
ний центр.
Біля Попаснянської 

Дитячої школи мистецтв  
відбувався благодійний 
ярмарок: працівники та 
учні навчальних  закладів 
виставили на продаж со-
лодку випічку. Присутні 
залюбки купляли  смако-
лики.
На святі були присутні 

представники районної 
та міської влади.
Почалося свято  з 

урочистої ходи учасників 
параду від магазину 
«Айсберг» до ДШМ.
Біля школи мистецтв 

почали демонструвати 
майстер-класи з розпису 
пряників і одночасно по-
чалася концертна про-
грама біля фонтану.
Навчальні заклади 

району  демонстрували 
свої флешмоби.
Кожна команда вра-

жала різними «родзин-
ками»: Комишуваський 
навчально-виховний 
комплекс виступив з 
динамічним танцем, По-
паснянський БДЮТ та 
Попаснянський опорний 

навчальний заклад № 1 
продемонстрували цікаві 
візерунки з танцюваль-
них рухів, Попаснянська 
загальноосвітня школа 
№ 21 традиційно показа-
ла майстерність як учнів, 
так і своїх вчителів. Були 
й незвичні для параду 
вишиванок ліричні номе-

ри, які не менш сподоба-
лись глядачам.
Завершилося свя-

то врученням грамот і 
тортиків усім учасникам.
Усі зібрані на благодій-

ному ярмарку кошти 
передадуть на лікування 
дітей району та області.

Катерина РАДІОНОВА

Навчальні заклади району презентували різноманітні флешмоби

Свято краси і стилю українського народу

Не менше п’яти населених 
пунктів Попаснянщини 
потребують відкриття аптек

До уваги приватних підприємців Попаснянсько-
го району !

Не менше п’яти населених пунктів Попаснянщини 
потребують відкриття аптек.

На сьогоднішній день нагальна потреба у аптеч-
них пунктах є у Нижнянській, Мирнодолинській, 
Вовчоярівській, Білогорівській та Комишуваській се-
лищних радах. Для започаткування аптечного бізнесу 
в селищах вже є наявна площина.

Якщо ви маєте аптечний бізнес, або тільки плануєте 
його розпочати, у вас є унікальна можливість 
реалізувати свій потенціал.

З пропозиціями чи за консультаціями звертатися за 
телефонами:

Нижнє – (068)1566711, Мирна Долина – (050)600
9532, Вовчоярівка – (050)2551266, Білогорівка – 
(050)2143786, Комишуваха – (066)3525745.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації
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Делегація Попаснянського району з робочим 
візитом відвідала Тернопільщину

Делегація Попаснянського району з робочим візитом 
відвідала Тернопільщину.

Цього разу обмінюватися досвідом випала честь го-
ловному спеціалісту відділу культури Попаснянської 
райдержадміністрації Наталії Павличенко та головному 
спеціалісту відділу охорони здоров'я Олені Костровій.

Цей візит став можливий за підтримки начальника 

Тернопільського зонального відділу Військової служ-
би правопорядку полковника Івана Бугая та голови 
Попаснянської райдержадміністрації Сергія Шакуна.і 
1618 травня наші колеги зустрічалися з заступником 
міського голови Тернополя Леонідом Бицюрою, заступ-
ником управління культури і мистецтв Тернопільської 
міської ради Василем Кармазиним, директором 
Чортківського медичного коледжу Любомиром Біликом 
та «Заслуженим працівником охорони здоров'я України» 
Іриною Медведєвою.

Кожна зустріч була цікавою та насиченою, було 
багато обговорено та побачено. Так, під час візиту 
попаснянської делегації до Чортківського медичного 
коледжу, наших діток було запрошено на відпочинок 
та оздоровлення. Узгодивши низку питань стосовно 
відпочинку делегація висловила подяку директорові 
коледжу Любомиру Білику за гостинність та створені в 
навчальному закладі умови для освіти та розвитку мо-
лодих людей.

Попаснянщина залюбки приймає запрошення на оз-
доровлення наших дітей на базі відпочинку «Зоре-
пад» та висловлює щирі слова вдячності побратимам з 
Тернопільщини.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації

Домовилися про відпочинок та оздоров-
лення діток з Попаснянського району

Впервые в Попасной открыли спортивную 
площадку с искусственным покрытием

При поддержке ОДО 
«Попаснянский ВРЗ» по 
инициа тиве городского 
головы Юрия Онищенко 
после капитальной ре-
конструкции в Попасной 
открылась детская фут-
больная площадка. Фи-
нансирование проекта 
осуществлялось в рамках 
благотворительной дея-
тельности предприятия.

Спортивная площадка 
изменилась полностью. 
Её увеличили, установили 
ограждение и освещение, 
заменили фундамент, а 
также положили искус-
ственное покрытие. Новое 
футбольное пространство 
отвечает всем современ-
ным требованиям к без-
опасности и стандартам 
качества.

В церемонии открытия 
приняли участие жители 
города, представители 
администрации и горсо-
вета, но самое главное — 
дети, которые сразу после 
официаль ной части про-
вели на новой площадке 
свою первую тренировку.

 «Рад, что в Попасной од-
ним уютным местом станет 
больше. Такие площадки 
и проекты — это большой 
плюс для города, — отме-
тил генеральный директор 
ОДО "Попаснянский ВРЗ" 
Сергей Сирица. — Мы под-
держали проект не только 
потому, что являемся от-
ветственным и социально 
ориентированным пред-
приятием, но прежде всего 
благодаря четкому понима-
нию — от потенциала детей 
зависит развитие города».

В своем выступлении 
первый заместитель гла-
вы райгосадминистрации 
Роман Колесник отметил, 
что сейчас в районе про-
должают строительство 3-х 
современных спортивных 
площадок с искусствен-
ным покрытием. Первона-
чально планируют открыть 
площадку возле Попаснян-
ской ООШ № 1, следующей 
будет площадка в Горском. 
Также модернизируют фут-
больное поле в ДЮСШ.

Оголосили про початок 
прийому заявок 
на участь у конкурсі 
«Гордість Попасної-2019»

В цьому році Попаснянська міська рада традиційно 
проведе загальноміський конкурс «Гордість 
Попасної-2019», в якому можуть взяти участь усі 
бажаючі.

Про це стало відомо з засідання виконавчого комітету 
Попаснянської міської ради.

Висунути кандидатуру учасника можуть колективи 
підприємств, організацій та установ міста Попасна усіх 
форм власності, громадські організації та представни-
ки міської влади.

В цьому році визначатимуть переможців в 16 
номінаціях: «Відкриття року», «Підприємство року», 
«Господарник року», «Громадський діяч року», «Кра-
щий вчитель року», «Захисник року», «Керівник року», 
«Кращий представник медичної сфери», «Меценат 
року», «Митець року», «Кращий підприємець року», 
«Кращий працівник сфери послуг року», «Професіонал 
року», «Родина року», «Кращий спортсмен року», 
«Кращий наставник року».

Нагородження переможців відбудеться під час урочи-
стостей Дня міста.

Катерина РАДІОНОВА

Ваших детей ждут в группе для занятий 
по футболу!  Записывайте их у тренера 
Алексея Максимовского по телефонам: 

097-067-92-98, 073-104-60-88Заниматься в группе будут дети в возрасте от 7 до 12 лет

Тренер Академии ФК «Шахтер» провел для детей тренировку на новом поле
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16 травня в Україні відзначають День вишиванки. Це 
гарне свято, під час якого до чудових весняних квітів, 
що дарує нам природа, українці додають й яскраві барви  
етнічного вишитого одягу. 

Саме з цієї нагоди Попаснянська районна бібліотека 
завітала до гімназії № 20. Учні та вчителі зустрічали 
це свято у національному одязі – як символ єдності 
українського народу.

Присутні ознайомились з історією української вишив-
ки, дізнались про значення кольорів та символів, про те, 
що кожному регіону України притаманна своя вишивка. 
Захід супроводжувався патріотичними піснями.

З цією метою у холі було розгорнуто виставку виши-
тих картин «Вишиванка – твій генетичний код».

На виставках представлено схеми українських 
орнаментів, вишиті ікони, аксесуари та рушники.

Працівники дитячої бібліотеки – філії відвідали 
учнів молодших класів Попаснянської гімназії № 20 
та провели  поетичний вечір: «Вишиванка - поема 
життя».

Відомо, що вишита сорочка є символом здоров’я та 
краси, оберегом щасливої долі та родової пам’яті й 
нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної 
любові до Батьківщини. 

Дітям було цікаво почути легенду про вишиванку, 
слухати українські пісні, відгадувати загадки. 

Попаснянська районна 
централізована бібліотечна система

В Комишувасі відбувся спортивний фестиваль 
для учасників гри «Сокіл» («Джура»)

17 травня на базі Ко-
мишуваського НВК 
відбувся спортивний фе-
стиваль, участь в якому 
дала дітям можливість 
підготуватись до 
район ного етапу 
всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»).
До Комишувахи 

приїхали команди 
учнів шкіл Попасної та 
Врубівки. На жаль, через 
несправність шкільного 
автобусу участь у заході 
не змогла взяти команда 
з Гірського.

Всі ці команди зовсім 
скоро чекають районні 
змагання у грі «СОКІЛ» 
(«ДЖУРА»), які 
відбудуться в Попасній 
на базі 21 школи на-
ступного тижня, але в 
цей день всі учасни-
ки зібрались лише для 
того, щоб потренуватись 
у проходженні всіх етапів 
змагань та підготуватись 
до них.
Після привітання та 

шикування команд всі 
присутні зосередились 
на вивчені вправ та про-
ходженню заздалегідь 
підготовлених перешкод. 

Значну частину змагань 
складає етап подолання 
навісних переправ. Ра-
зом з інструкторами діти 
з усіх команд по черзі 
відпрацювали подолан-
ня кожної з них за для 
того, щоб закріпити свої 
знання та відпрацювати 
навички. Також діти 
потренувались у 
встановленні намету та 
проходженні лабіринту.
Команди по черзі прохо-

дили всі етапи змагань, 
які відтворені з точністю 
до тих, що будуть на 
районних змаганнях.

Володимир ЗАРУБА

В районній бібліотеці створено тематичну
виставку до роковин Дня пам’яті жертв 
політичних репресій

В Попаснянській район-
ній бібліотеці створено 
тематичну виставку до ро-
ковин Дня пам’яті жертв 
політичних репресій

День пам’яті жертв 
політичних репресій – 
щорічний національний 
пам’ятний день в Україні, 
що припадає на третю 
неділю травня.

Вшановуючи пам'ять 
жертв політичних репресій 
у район ній бібліотеці 
розгор нуто книжкову 

вис тавку  «Українські 
письмен ники – жертви 
сталінських репресій».

До уваги читачів за-
пропоновано літературу, 
з якої вони можуть от-
римати об’єктивну 
інформацію щодо злочинів 
тоталітарного режиму, 
здійснених на території 
України у ХХ столітті.

На експозиції представ-
лені історичні матеріали, 
спогади та художні твори 
письменників, так зва-

ного «Розстріляного 
відродження» та репре-
сованих українських 
митців 30-60-х років ми-
нулого століття.

Наш обов’язок – пам’я-
тати, передавати нащад-
кам правду про минуле.

Запрошуємо всіх охо-
чих до ознайомлення з 
виставкою!

Сектор масових 
комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністрації

Працівники районної бібліотеки розповіли 
про вишиванку

Для учнів молодших класів провели поетичний вечір: «Вишиванка - поема життя»

Директор Дитячо-юнацької 
спортивної школи Ірина 
Хандрамай розповіла, що 18 
травня команда м. Попасна 
з футболу вікової підгрупи 
2008-2009р.н. зіграла на 
виїзді в місті Рубіжне з коман-
дами Рубіжного та Сєвєродонецька. Наші футболісти от-
римали перемогу над командою Рубіжне з рахунком 5:0, 
з командою Сєвєродонецька зіграли з рахунком 2:2. Ко-
манда виборола право змагатися у півфіналі чемпіонату 
Луганської області з футболу, який відбудеться 25 травня. 

Маленькі футболісти вибороли 
право змагатися у півфіналі 

Колектив «Конфетті» 
став переможцем 
кубку України
Попаснянський танцювальний колектив «Конфетті» 

отримав кубок переможця всеукраїнського конкур-
су хореографічних дисциплін Ukrainian Dance Cup-
2019.
«Було досить складно – велика кількість 

конкурентів та жорсткий відбір», - ділиться вражен-
нями керівник колективу Ірина Нестеренко.
Конкурс відбувався у Києві 18 травня. Виступи 

продовжувались з 9 ранку до 21  вечора. За слова-
ми Ірини Іванівни, окремого приміщення для пере-
вдягання колективу не надали. Багато колективів 
були вимушені розташовуватись в одній кімнаті та 
залишати свої речі прямо на полу.
За першість у різних номінаціях змагалися більше 

200 колективів . Попаснянський колектив виборов 
перемогу в номінації «Естрадна хореографія». 
Керівник колективу зазначає, що члени журі навіть 
не знали, що вони з Попасної, тому поблажливості, 
стосовно проживання учасників в зоні бойових дій, 
ніхто не робив.
За перемогу колектив отримав грамоти, медалі 

та кубок, комплекс безкоштовних екскурсій та різні 
пам’ятні подарунки.

Катерина РАДІОНОВА

Змагання включають подолання кількох навісних переправ

На базі ДЮСШ пройшла 
спартакіада «Перші кроки 
- 2019» серед вихованців ди-
тячих садків міста. Участь у 
змаганнях взяли три команди 
- «Бджілки» ЗДО № 1, «Со-
нечко» ЗДО № 2» та «Ко-
тигорошки» ЗДО № 3. Діти 
змагалися за звання самих 
сильних, швидких і сприт-
них. Разом з ними  участь 
брали і батьки, які долучи-
лися до справжньої боротьби 
за медалі. Про це повідомляє 
у фейсбук виконком 
Попаснянської міськради.

Учасники змагань пока-
зали високі результати, але 
судді визначили кращих. За 
підсумками змагань пере-
можцем спартакіади та 
володарем кубку «Перші 
кроки - 2019» стала коман-
да «Бджілки» ЗДО № 1. 
Переможцем в номінації 

«Козацькому роду нема 
переводу» стала команда 
«Котигорошки» ЗДО № 3. 
В номінації «Олімпійська 
надія» перемогла коман-

да «Сонечко» ЗДО № 2. 
Учасники змагань були 
нагороджені медалями 
спортінвентарем та соло-
дощами.

Змагалися дошкільнята

Атмосферу свята, неповторних емоцій, 
чесного суперництва та дружби відчули усі
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Обережно: кліщі
Сезон кліщів нещодавно відкрився. За допомогою 

публікації МОЗ України ми надаємо кілька важливих порад, 
щоб вберегтися від кліщів під час відпочинку на природі.

Подбайте про відповідний одяг. Обов’язково одягніть 
кепку, панамку, косинку тощо. Бажано одягати світлий од-
нотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає 
до тіла – так легше буде помітити кліщів і зменшить ризик 
укусів кліщів.

Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе і дітей, аби 
виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте ділянки 
тіла, покриті волоссям.

Місце для привалів на природі звільняйте від сухої тра-
ви, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.

При поверненні додому, відразу змініть і ретельно 
огляньте одяг, виперіть та випрасуйте його. Найчастіше 
кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмок-
туватись не лише під час перебування на природі, а й 
згодом, перекочувавши із одягу. Не варто залишати цей 
одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не 
рятує від кліщів.

Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, 
сумки тощо).

Якщо на природу брали домашнього улюбленця – його 
також слід оглянути на наявність кліщів.

Використовуйте для захисту від кліщів спеціальні за-
соби, найчастіше це – аерозолі, які відлякують кліщів. 
Використовуйте їх перед прогулянкою. Зверніть увагу на 
тривалість дії засобу. При необхідності - скористайтеся 
повторно, якщо мине час дії, як вказано в інструкції.

Катерина РАДІОНОВА

Стали відомі рейтингові оцінки проектів
району, які можуть реалізувати за кошти ДФРР

За правилами проведення конкурсу проекти можуть 
бути реалізовані тільки за умови співфінансування. 
ДФРР фінансує до 90 відсотків від вартості проекту, 
залишок фінансується за рахунок коштів місцевих 
бюджетів: селищних, міських, районних.
Придбання автомобіля - сміттєвоза для повод-

ження з побутовими відходами в м. Гірське.
Проектом передбачено придбання 1 одиниці 

техніки: сміттєвозу, оснащеного поворотним 
відвалом, що необхідно для покращення системи 
збору та вивезення твердих побутових відходів.
Загальна вартість проекту 1 мільйон 877 тисяч 

гривень, з них 187 тис. грн - кошти місцевого бюд-
жету. Рейтингова оцінка 32.5.
Капітальний ремонт пошкодженого асфальто-

бетонного покриття по вулицях Первомайська, 
Зелена, Шкільна, Лісна в смт Врубівка.
Загальна вартість проекту 14 мільйонів 205 тисяч 

гривень, з них 1 мільйон 420 тисяч кошти місцевого 
бюджету. Рейтингова оцінка проекту 32.8125.
Капітальний ремонт пошкодженого асфальто-

бетонного покриття по вулицях Первомайська, 
Крамнична, Мічуріна, Водопровідна, Космічна, Ко-
оперативна, Привольнянська в смт Комишуваха.
Загальна вартість проекту 28 мільйонів 150 тисяч 

гривень, з них 2 мільйони 815 тисяч кошти місцевого 
бюджету. Рейтингова оцінка проекту 32.8125.
Капітальний ремонт пошкодженого асфальто-

бетонного покриття по вулицях Комарова, Чер-
нишевського, Центральна, Первомайська в м. 
Гірське.
Загальна вартість проекту 30 мільйонів 577 тисяч 

гривень, з них 3 мільйони 57 тисяч кошти місцевого 
бюджету. Рейтингова оцінка проекту 33.4375.
Придбання комунальної (спеціалізованої) 

техніки для потреб міста Золоте та села 
Катеринівка.
Проектом передбачається придбання спецтехніки, 

а саме сміттєвоза з ємністю контейнеру 10 м3, 
екскаватора -навантажувача ємністю ковша 
1.00/0.18 м3 та вантажопідйомністю 1800 кг, само-
скида з платформою 8,4 м3.
Загальна вартість проекту 5 мільйонів 236 тисяч 

гривень, з них 523 тисячі - це кошти місцевого бюд-
жету. Рейтингова оцінка проекту 33.75.
Придбання спецтранспорту для надання кому-

нальних послуг в м. Гірське.
Проектом передбачено придбання 1 одиниці 

техніки а саме автопідйомнику.
Загальна вартість проекту 2 мільйони 490 тисяч 

гривень, з них 249 тисяч кошти місцевого бюджету. 
Рейтингова оцінка проекту 34.0625.
Реконструкція нежитлової будівлі в селищі 

Лоскутівка, вул. Шевченко, 10а.
Проведення капітального ремонту нежитлової 

будівлі, в якій розташований фельдшерський пункт 

стане першим кроком для підвищення якості на-
дання послуг мешканцям сел. Лоскутівка та с. Рай-
Олександрівка.
Загальна вартість проекту 5 мільйонів 36 тисяч 

гривень, з них 503 тисячі кошти місцевого бюджету. 
Рейтингова оцінка 34.0625.
Придбання техніки та обладнання для 

санітарного очищення території, збору та виве-
зення твердих побутових відходів та обслугову-
вання населення у м. Гірське.
Планується оновлення техніки Гірського кому-

нального підприємства, шляхом придбання тракто-
ру з навісним обладнанням (відвал з гідравлічним 
керуванням, щітка дорожня, машина МВУ-0,5П для 
посипки, очистки доріг у зимовий період, причеп 
тракторний самосвальний 2ПТС-6,5, конструкції 
для встановлення навісного обладнання на погруз-
чик, баки для ТПВ, баки для скла та пластмаси).
Загальна вартість проекту 1 мільйон 240 тисяч 

гривень, з них 124 тисячі це кошти місцевого бюд-
жету. Рейтингова оцінка проекту 34.375.
Капітальний ремонт Тошківського навчаль-

но-виховного комплексу «Загально-освітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний 
заклад ».
Реалізація проекту передбачає наступні роботи: 

капітальний ремонт - утеплення стін навчально-
виховного комплексу; частковий ремонт та утеп-
лення покрівлі, частковий ремонт системи опалю-
вання, ремонт їдальні, заміна вікон та дверей на 
металопластикові, внутрішнє оздоблення стелі, стін 
та підлоги, ремонт зовнішнього та внутрішнього 
електропостачання, встановлення електромережі, 
ремонт східців центрального та запасних входів, 
встановлення огородження території навчально-
го закладу та його благоустрій, ремонт підсобних 
приміщень. 
Загальна вартість проекту складає 9 мільйонів 613 

тисяч гривень, з них 961 тисяча - це кошти місцевого 
бюджету. Рейтингова оцінка цього проекту 34.6875.
Капітальний ремонт пошкодженого асфаль-

тобетонного покриття по вулицях Медична, 
Ігнатьєва, Молодіжна, Центральна, під’їзна до-
рога до м. Золоте - 3 в м. Золоте.
Загальна вартість проекту 31 мільйон 844 тисячі 

гривень, з них 3 мільйони 183 тисячі - кошти 
місцевого бюджету. Рейтингова оцінка проекту 35.  
Капітальний ремонт опорного навчального за-

кладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5».  
Реалізація проекту передбачае: капітальний ре-

монт, оздоблення стін опорного навчального за-
кладу, заміна вікон та дверей на металопластикові, 
встановлення умивальників, раковин, чаш (та таке 
інше), оздоблення замощення, ремонт зовнішнього 
та внутрішнього електропостачання, встановлення 

електроосвітлення території, встановлення ого-
родження території навчального закладу та його 
благоустрій.
Загальна вартість проекту складає 13 мільйонів 

366 тисяч гривень, з них 1 мільйон 336 тисяч це 
кошти місцевого бюджету. Рейтингова оцінка цього 
проекту 35.625.
Реконструкція очисних споруд м. Гірське.
Для забезпечення безаварійної роботи очисних 

споруд та зниження витрат енергетичних ресурсів 
передбачається впровадження технології очищен-
ня комунальних стічних вод, яка включає механічне, 
повне біологічне очищення стічних вод, знезара-
ження очищених вод хлор реагентом, отриманим на 
електролізній установці «ПРОМТЕХВОД», аеробну  
стабілізацію та зневоднення осаду. Прийня тими 
проектними рішеннями прийняті блочно-модульні 
комплекси (БМК) «БРАВО» мод. «Аего» та БМК 
«ФЛОКФІЛ» модифікації «М», узгоджені для за-
стосування Міністерством охорони здоров’я та 
відзначені знаком «ВИЩА ПРОБА» за високу якість 
та конкурентоспроможність.
Загальна вартість проекту 27 мільйонів 214 ти-

сяч гривень, з них 2 мільйони 721 тисяча це кош-
ти місцевого бюджету. Рейтингова оцінка проекту 
39.0625.
Реконструкція стаціонарного корпусу КУ «По-

паснянська ЦРЛ» в Попасній.
В рамках проекту планується реконструкція 

стаціонарного корпусу для відкриття на його базі 
кардіо-неврологічного центру. 
Однією з основних проблем є незадовільні систе-

ми водопостачання, водовідведення, опалення, які 
потребують реконструкції, порушена теплоізоляція 
в приміщеннях. Покрівля в результаті втрати 
будівельними матеріалами своїх властивостей за 
тривалого терміну експлуатації потребує заміни. Фа-
сад потребує утеплення. Існує потреба в якісному та 
сучасному внутрішньому оздобленні. Відсутнє нор-
мальне дорожнє покриття для підвезення хворих .
Загальна вартість проекту 9 мільйонів 509 тисяч 

гривень, з них 950 тисяч - кошти місцевого бюджету. 
Рейтингова оцінка проекту 40.
Розроблення генерального плану, плану зону-

вання та детального плану території міста Золо-
те та села Катеринівка.
Загальна вартість проекту 1 мільйон 367 тисяч 

гривень, з них 273 тисячі кошти місцевого бюджету. 
Рейтингова оцінка проекту 42.1875.
Капітальний ремонт пошкодженого асфальто-

бетонного покриття по вулицях Суворова, А. 
Черешні, Герцена, Чапаєва, М. Грушевського, 
Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Со-
борна, провулку Лермонтова в місті Попасна.
Загальна вартість проекту 32 мільйони 882 

тисячі гривень, з них 3 мільйони 288 тисяч - кош-
ти місцевого бюджету. Рейтингова оцінка проекту 
43.75.
Підтримка розроблення схеми планування 

території Попаснянського району.
Загальна вартість проекту 1 мільйон 155 тисяч 

гривень, з них 288 тисяч - кошти місцевого бюджету. 
Рейтингова оцінка проекту 50.625.

Володимир ЗАРУБА

За допомогою офіційного сайту Мінрегіону ми дізналися про те, як оцінили проекти, подані 
від Попаснянського району на фінансування Державного фонду регіонального розвитку 
(ДФРР) в 2019 році. Регіональні комісії вже оцінили проекти та привласнили їм рейтингові 
оцінки, тому ми їх розмістили в порядку збільшення. На даному етапі ще невідомо, які з 
представлених проектів точно можуть бути реалізовані, але вже зараз можна ознайоми-
тись з цими проектами і припустити, які шанси на перемогу в конкурсі вони мають.

Чи потрібно у травні повторно 
звертатися з документами?

Усім діючим субсидіантам, які не матимуть 
заборгованості за комунальні послуги, у травні авто-
матично перепризначать субсидію на новий період. Її з 
травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну 
картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – 
через Ощадбанк.

Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти 
на безготівкову монетизацію субсидій.
Кому потрібно повторно звернутися 
з документами?

Повторно із Заявою та Декларацією про доходи 
потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала 
Комісія, орендарям житла та внутрішньо переміщеним 
особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 
року відбулися зміни у складі сім’ї.

Повторно з документами необхідно буде звернути-
ся також сім’ям, яким субсидію було призначено не 
на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в 
помешканні осіб, та сім’ям, де є непрацюючі люди пра-
цездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони 
менші мінімальної заробітної плати.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів 
громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

Чи можуть призначити субсидію
на наступний період, якщо є борг?

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої 
понад місяць заборгованості за оплату комуналь-
них послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги 
за квітневу комуналку не братимуться до уваги при 
перепризначенні субсидії у травні.

Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що 
виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав 
договору з Ощадбанком для перерахування сум жит-
лових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або 
укладення договору реструктуризації потрібно буде 
звернутися із Заявою та Декларацією про доходи в 
управління соцзахисту.
Чи потрібно у жовтні іти в управління 
соцзхаисту, щоб оформити субсидію 
на зиму?

Якщо у травні субсидію буде перепризначено на но-
вий період – 2019-2020 роки – у жовтні її розмір на 
опалювальний сезон розрахують автоматично. До ува-
ги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.

За додатковою інформацією звертатися до УСЗН 
Попаснянської РДА за адресою пл. Миру, 2, каб.116 або 
за телефонами (06474)3-16-04, 0995182955, 0731103942

Роз'яснення щодо нарахування субсидії 
на житлово-комунальні послуги у літній період
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Попасняне побывали в Италии: 
яркие впечатления от поездки

Заместитель Попаснянского городского головы Ирина Гапотченко и директор Попас-
нянского районного Дома культуры Яна Змитрович представили делегацию Попасной 
в итальянском городе Реджо-Эмилия на фестивале украинской культуры. Они поде-
лились с нами впечатлениями от общения с итальянцами и рассказали, как проходил 
фестиваль украинской культуры, организованный диаспорой украинцев в Италии. 

Итальянцы развора-
чивали голубцы
Фестиваль украинской 

культуры состоялся в 
Реджо-Эмилия с 12 по 
15 мая. Мероприятие 
не только объединило 
украинцев Италии, но и 
дало возможность при-
нять участие украинским 
творческим коллективам, 
а также ознакомить ита-
льянцев с нашими на-
циональными традици-
ями, искусством и даже 
кухней. Одним из его ор-
ганизаторов выступила 
попаснянка Наталья Дья-
ченко, которая уже много 
лет проживает в Италии. 
У нее и проживали Ирина 
и Яна на момент своего 
пребывания в Италии.
Делегации из Украины 

не только показывали 
плоды своего творческо-
го труда в концертной 
программе, но и помога-
ли в организации меро-
приятия. 

«Люди сами себе устро-
или праздник», - говорит 
Ирина Гапотченко. 
Итальянский город с на-

селением в 200 тысяч че-
ловек, который местные 
жители называют неболь-
шим, наполнился атмос-
ферой самобытной, яр-
кой, красочной Украины. 
С восторгом и бурными 
овациями воспринимали 
жители средиземноморья 
украинские танцы и на-
родные песни. 
По словам попаснян, 

жители полуострова на-
столько прониклись укра-
инской культурой, что 
слушали гимн Украины 
стоя, как и наши земляки.
Впечатлила их и укра-

инская кухня: котлеты, 
голубцы, вареники, сви-
ные колбаски, шашлыки 
и борщ.  
«Интересно было на-

блюдать за реакцией 
итальянцев на наши 
блюда. Они сначала не 

поняли, что такое голуб-
цы: разворачивали, а 
потом сообразили, что 
начинку едят вместе с 
капустой, и пытались об-
ратно их завернуть», - с 
улыбкой рассказывает 
Яна Змитрович. 
Удалось познакомиться 

попаснянам с консулом 
Украины в Италии Рома-
ном Горяйновым.
Тепло и приветливо при-

нимали попаснян члены 
украинской диаспоры, 
переехавшие в Италию с 
запада Украины.
Украсили мероприятие 

ростовые куклы Попас-
нянского РДК, с которы-
ми сделали памятные 
фото все желающие.
Нет сувениров, 
но есть сыр
Ирина Гапотченко отме-

чает, что в Италии высо-
кий уровень ответствен-
ности и инициативности 
среди местных граждан. 
По ее словам, в этой 
стране не представите-
ли власти предлагают 
провести какие-либо ме-
роприятия, а обществен-
ность выступает инициа-
тором того, что они хотят 
увидеть и услышать.
Попаснянам было 

приятно прогуливать-
ся по чистым и уютным 
итальянским улочкам. 
Местные жители рас-
сказали им, что средняя 
заработная плата в Ита-

лии на наши деньги со-
ставляет около 43 тысяч 
гривен. Почти половина 
из этой суммы уходит у 
итальянцев на оплату 
коммунальных плате-
жей. Но это их нисколько 
не возмущает, поскольку 
все они довольны ра-
ботой жилищно-комму-
нальных предприятий: в 
стране налажена систе-
ма сортировки мусора, 
газоны подстрижены, 
деревья вдоль улиц и в 
садах – гармоничной, ак-
куратной формы. 
Реджо-Эмилия - город, 

где сложно найти торго-
вые точки с сувенирами. 
Но он славится своим 
сыром пармезан (ита-
льянцы его называют 
пармеджан) и сухим ви-
ном. Эти гастрономиче-
ские прелести украинки 
и привезли с собой на 
память из Италии.
«Я узнала, что самый 

вкусный сыр - выдержки 
48 месяцев», - рассказы-
вает Яна Змитрович.
Пьют много воды 
и громко 
разговаривают
Понравилась Ирине и 

Яне сытная итальянская 
кухня: они попробовали 
пасту, лазанью и пиццу. 
Настоящая итальянская 
пицца, по их словам, отли-
чается от привычной нам, 
тающим во рту тестом, 
большими, но тонкими ку-
сками начинки, а еще тем, 
что ее употреблять в пищу 
можно только теплой. Ког-
да она остывает, стано-
вится твердой.
Интересным опытом 

для наших землячек 
стал мастер-класс от 
итальянского шеф-
повара Франческо по на-
резанию овощей.
Каждый прием пищи 

итальянцы неприменно 
запивают водой – такая у 
них традиция. Поэтому на 
их столах во время трапе-
зы стоят емкости с водой 
и маленькие стаканчики.
В ценовой политике 

Италии попаснянки так 
и не разобрались: цена 
пары носков и бутылки 
вина – одинаковая. 
Один из самих дорогих 

товаров – сигареты. По-
паснянки предполагают, 
что, возможно, потому 
они и не видели большо-
го количества курящих 
людей на улицах. 
Примечательно, что на 

прилавках Италии по-
паснянки видели многие 
товары украинского про-
изводства.
В общении с итальян-

цами попаснянки заме-
тили, что представители 
этой нации очень эмо-
циональны, громко раз-
говаривают и активно 
жестикулируют.
«Вначале может по-

казаться, что они тебя 
в чем-то обвиняют, а на 
самом деле они просто 
так привыкли выражать 
свои эмоции», - говорит 
Яна Змитрович.
Еще одна из привычек 

типичных итальянцев – 
громко хлопать дверями 
автомобилей, что трудно 
увидеть когда-нибудь в 
Украине.
В ожидании 
дальнейшего 
сотрудничества
В прошлом году Ната-

лья Дьяченко организо-
вала в Италии конкурс 
детского рисунка «На-
малюй розмай», в кото-
ром принимали участие 
юные художники со всей 
Украины. В этом конкур-
се принимали участие 
дети из Попасной, Зо-

лотого и Горского. Ита-
льянские искусствоведы 
оценили талант детей 
попаснянского района 
– некоторые из наших 
участников стали побе-
дителями. Подарки для 
детей итальянцы отпра-
вят в Украину почтой. 
Победители смогут их 
получить от представи-
телей Попаснянского го-
родского совета.
Ирина Гапотченко по-

знакомилась с пред-
ставителями местной 
власти Реджо-Эмилия, 
побывала в их город-
ском совете. Гордостью 
города остается зал, в 
котором когда-то утверж-
дали национальный 
флаг Италии. Местные 
жители выражали свое 
восхищение попасняна-
ми, которые, несмотря 
на военную обстановку, 
пытаются внести вклад 
в культурное развитие 
украинского города. Они 
приглашали творческие 
коллективы Попасной 
принять участие в сле-
дующем фестивале 
украинской культуры в 
Реджо-Эмилия.
Результатом этой по-

ездки может стать за-
ключение договора о 
сотрудничестве между 
Попасной и Реджо-Эми-
лия в сфере культуры, 
здравоохранения, соци-
альных проектов и биз-
неса. 
Екатерина РАДИОНОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ

Творческие номера показали коллективы со всей УкраиныВеличественная архитектура впечатлила

Передали итальянцам памятный подарок от попаснян
Наша кухня их удивила
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Сезонный авитаминоз и как с ним бороться

!
Основные симптомы авитаминоза:
• сонливость, усталость, снижение внимания;
• ухудшение состояния ногтей, шелушение кожи;
• кровоточивость десен;
• трещины в уголках рта, трудно заживающие;
• обострение уже имеющихся хронических
  заболеваний.

После зимних холодов, простудных заболеваний и недостатка солнца, человеческий организм особенно остро чувствует дефицит 
полезных веществ. Необходимо эту нехватку восполнить. Поливитаминные комплексы, которые продаются в аптеке, принимать, 
конечно, можно. Однако, в первую очередь, стоит серьезно пересмотреть режим питания. Это важно, потому что из продуктов орга-
низм получает большую долю витаминов и минералов, которые необходимы для поддержания иммунитета.
С помощью главного врача КНП «ПРЦПМСП» Веры Гуровой мы выбрали для вас несколько самых важных витаминов, которые обя-
зательно стоит включить в рацион, и продукты, в которых их содержание особенно высоко.

Отвечает за зрение, рост и развитие костей. Уча-
ствует в окислительно-восстановительных про-
цессах, регуляции синтеза белков. Способствует 
нормальному обмену веществ, функции клеточных 
и субклеточных мембран. Необходим для роста 
новых клеток. Замедляет процесс старения. Не-
обходим для нормального функционирования им-
мунной системы и является неотъемлемой частью 
процесса борьбы с инфекциями.

помидоры

морковь

тыква

печень
свекла

кукуруза

Известен как эффективный природный антиде-
прессант. Он отвечает за нормальное функцио-
нирование нервной системы, активно участвует в 
обмене веществ, положительно влияет на работу 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

яичный
желток

черный
хлеб

овес
гречкарис

бобовые

орехи

свинина говядина

брокколи

Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость 
организма различным инфекциям и простудным 
заболеваниям. Кроме того, участвует в выработке 
коллагена. Это вещество делает кожу подтянутой и 
эластичной.

цитрусовые

киви шиповник

фасоль

сладкий
перец

щавель
все виды
капусты

черная
смородинаяблоки

Является главным питательным веществом-анти-
оксидантом. Он повышает защитные силы организ-
ма, укрепляет иммунитет и стимулирует регенера-
цию клеток. Также отвечает за функционирование 
работы половых желез и всей мышечной системы.

шиповник

орехи семечки

растительное
масло

злаковые

Этот витамин по-другому называют «солнечный». В 
основном он вырабатывается в коже под действием 
солнца, синтезируя холестерин. Зимой и весной ви-
тамин D можно получать из продуктов питания. Он 
помогает организму усваивать кальций и, как след-
ствие, укрепляет кости и зубы.

яичный
желток

печень

рыбий
жир

икра

рыба
сливочное

масло

молочные
продукты

Отвечает за генерацию гемоглобина в крови, уско-
ряет заживление ран.

печень

злаковые

яйца

рыба
молоко

свежие овощи
дрожжи

Инфографику подготовила Кристина ХОРОШИЛЬЦЕВА

ЗДОРОВЬЕ
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Путеводитель по кашам
В детстве у многих каша была самым нелюбимым блюдом. Повзрослев, мы уже 
можем адекватно оценивать продукты и понимать, что полезно, а что нет. Каши на-
чинают любить в более сознательном возрасте, когда приходит понимание – они 
действительно питательны и вкусны. Действительно, все крупы содержат в себе 
уникальный  состав веществ, без которых невозможна нормальная жизнедеятель-
ность организма. К тому же, они способны зарядить организм энергией более чем на 
3 часа, ведь в них очень много так называемых «медленных» углеводов. Чем мень-
шей тепловой обработке была подвергнута крупа и чем крупнее её частички – тем 
она полезнее. На полках можно найти множество круп разных сортов, но не все из 
них одинаково хороши. Какая каша самая полезная? Для наглядности сравним их.

Рисовая

Имеет абсорбирующие свойства, способные 
выводить токсины, легко усвояется, нужна при 
расстройстве желудка.

Полезные вещества: белок, почти равноцен-
ный животному, крахмал.

Mg
магний

Na
натрий

Ca
кальций

K
калий

P
фосфор

Перловая

Обладает противовирусным эффектом, показа-
на при простуде и герпесе.

Полезные вещества: крахмал и белок, лизин, 
витамин А, Е, D, витамины группы В.

Fe
железо

P
фосфор

I
йод

Mg
магний

Cu
медь

Ca
кальций

Кукурузная

Борется с газообразованием в ЖКТ, улучшает 
внешний вид ногтей, волос, кожи и зубов.

Полезные вещества: ниацин, лизин, трипто-
фан, фолиевая кислота, пантотеновая кислота 
селен.

Si
кремний

Zn
цинк

A C E
витамины

Пшеничная

Полезна для ЖКТ, очищает от токсинов, снижа-
ет холестерин. Рекомендуют при заболеваниях 
нервной, сердечно-сосудистой системы и пече-
ни.

Полезные вещества: белок и углеводы.

Fe
железо

P
фосфор

Si
кремний

Mg
магний

A
витамин

Овсяная

Снижает холестерин, стимулирует ЖКТ, помо-
гает для профилактики гастрита и язвы.

Полезные вещества: белок, линолевая кисло-
та, лецитин, натрий витамин, клетчатка.

Mg
магний

K
калий

Ca
кальций

Быстро насыщает, способствует набору веса, 
нужна в послеоперационный период, при бо-
лезнях желудочно-кишечного тракта, при ин-
фаркте миокарда.

Полезные вещества: фитин, белок, крахмал.

Fe
железо

K
калий

B
витамин

МаннаяМагний участвует во 
множестве биохимиче-
ских реакций. Он нужен 

для полноценной выработки 
энергии, усвоения глюкозы, 
синтеза белков, передачи нерв-
ного сигнала, построении кост-
ной ткани. Магний снижает воз-
будимость нервной системы, 
является противовоспалитель-
ным и противоаллергическим 
фактором, помогает защищать 
организм от инфекций, играет 
роль в процессах свертывае-
мости крови, регуляции работы 
внутренних органов, а также от-
вечает за стабильную работу 
сердечной мышцы и кровенос-
ной системы.

Кальций является важ-
нейшим структурным 
компонентом костей 

и зубов. Также этот элемент 
регулирует проницаемость 
клеточных мембран, а также 
инициирует ответы клеток на 
различные внешние стимулы. 

Кальций регулирует активность 
многих ферментов (включая 
ферменты систем свертывания 
крови), регулирует работу неко-
торых эндокринных желез, об-
ладает десенсибилизирующим 
и противовоспалительным эф-
фектом.

Фосфор играет важную 
роль в деятельности 
головного мозга, сер-

дечно-сосудистой системы и 
формировании костей. Его со-
единения участвуют в деятель-
ности сердечной мускулатуры, 
нервной системы и головно-
го мозга, в образовании ряда 
гормонов и ферментов, в про-
цессах обмена жиров, протеи-
нов и углеводов, а также окис-
лительно-восстановительных 
реакциях  организма.

Железо входит в состав 
большого количества бел-
ков и ферментов, которые 

обеспечивают возможность ды-

хания, синтез ДНК, метаболизм 
холестерина, иммунные и фер-
ментативные реакции. Также же-
лезо необходимо для обеспече-
ния доставки кислорода в ткани, 
органы и системы человека.

Натрий играет важную 
роль в процессе внутри-
клеточного и межклеточ-

ного обмена. Вместе с калием 
он участвует в возникновении 
нервного импульса, играет роль 
в механизме кратковременной 
памяти, влияет на состояние 
мышечной и сердечно-сосудис-
той систем.

Калий является электро-
литом и проводит элек-
трические заряды в теле 

человека. Организму он необхо-
дим для того, чтобы поддержи-
вать баланс уровня кислотности в 
организме, а также для его роста , 
правильной работы и сохранения 
энергии.

Fe

K

Mg

Na

Ca

P

Гречневая

Укрепляет иммунитет, снижает уровень холе-
стерина и улучшает кровообращение.

Полезные вещества: белок, жир, крахмал, ви-
тамины группы В, лецитин.

E
витамин

Ca
кальций

Fe
железо

K
калий

Na
натрий

Подготовила Кристина ХОРОШИЛЬЦЕВА

В Україні розробили 
корабель-завод з переробки 
сміття в океані

Творча група NiceCube з Миколаєва розроби-
ла унікальний інноваційний проект на замовлення 
британської еко-компанії Ocean Polymers, повідомляє 
business.ua.

«За основу взятий старий корабель та обладнаний плаз-
мовою установкою для піролізу (теплова деградація - 
«розчинення вогнем») органічних та неорганічних речо-
вин, виловлених на поверхні водойми. Судно збиратиме 
пластик та інше сміття, висушуватиме, подрібнюватиме 
і готуватиме його для подальших трансформацій, пере-
роблене сміття зберігатиметься як чистий синтетичний 
газ, що використовуватиметься для подачі палива на 
човні», - зазначають автори проекту.

Сміттєпереробні кораблі зможуть плавати океанами, 
річками та навіть озерами, зазначають розробники.

«Наша технологія позбавить дорогих зборів та транс-
портування, а натомість дозволить значно заощаджува-
ти на експлуатації і зменшити викиди вуглекислого газу. 
Використовуючи технологію Plasma Enhanced Melter, 
будемо виробляти цінні продукти, такі як синтетичний 
газ, рідке паливо і тверді агрегати», - зазначили в Ocean 
Polymers.

На Донбасс пустят 
новый поезд

«Укрзалізниця» пустит новый поезд, который свя-
жет юг Херсонщины с Донбассом. Как пишет «Новый 
день», эти регионы свяжут впервые с начала боевых 
действий.

Поезд № 215/216 Покровск (Донецкая обл.) - Ново-
алексеевка - Покровск будет курсировать с 1 июня по 
31 августа.

Из Покровска поезд будет отправляться в 8.29, в Ново-
алексеевку прибывать в 14.35. В обратном направлении 
он будет отправляться в 15.25, в 22.10 его будут встре-
чать на конечной станции в Покровске.

В Одессе появился фонарь, 
который играет 
на саксофоне

В Одессе установили огромный фонарь, который игра-
ет на саксофоне. Об этом сообщает culturemeter.od.ua. 
Скульптура появилась на территории Одесского кабель-
ного завода к 70-летию предприятия. Фонарь имеет 2,5 
метра в высоту.

Такую удивительную фигуру придумала художница 
Станислава Лисовская, известная масштабными арт-
проектами. Фонарь играет на саксофоне и упирается 
ногой в катушку кабеля, ведь этот фонарь-кабельщик.

Воплотил в металле смелую задумку одесской худож-
ницы виртуозный кузнец и скульптор Андрей Брухлий.

НБУ выпустит монету 
в честь основания Славянска

Национальный банк Украины планирует выпустить 
в 2020 году памятную монету в честь основания 
Славянска . Монету выпустят в честь 375-й годовщины 
основания города.

Это будет пять гривен, тиражом 35 тыс. штук. Диаметр 
монет – 35 мм. Выпуск запланирован на август 2020 г. 
Памятные пять гривен будут сделаны из мельхиора. От-
пускная цена сувенирных монет такого типа в НБУ, на 
сегодняшний день – 51 гривна. Национальный банк уже 
выпускал памятные монеты, которые были связаны со 
Славянском. В 2017 г. были выпущены монеты в честь 
200-летия поэта-романтика Михаила Петренко.

Изображения новой памятной монеты нет. Эта инфор-
мация появляется приблизительно за неделю до вы-
пуска и до этого момента является секретной, пишет 
24.com.

Чемпионат мира по бороде 
и усам в Бельгии

Сотни волосатых мужчин со всего мира собрались в 
бельгийском Антверпене на чемпионат мира по бо-
роде и усам 2019 года (World Beard and Moustache 
Championships). Конкурсанты принимают участие в 
трех основных категориях — усы, частичная борода и 
полная борода — в каждой еще нескольких подкатего-
рий, пишет novosti-n.org. 

Трехдневное мероприятие также дает возможность 
женщинам показать свои творения в конкурсе с номи-
нациями за реалистичное и творческое демонстрирова-
ние искусственных бород и усов. Конкурс впервые про-
шел в 2001 году и проводится в разных местах по всему 
миру каждые два года.

Женщина в Англии завела
себе скунса 
для снятия стресса

В Англии женщина завела себе скунса в качестве до-
машнего животного, чтобы избавиться от психологиче-
ских проблем. Об этом сообщает realist.online со ссыл-
кой на британское издание Daily Star.

Медсестра Паула Бавилл испытывала страх, когда по-
сещала общественные места и страдала из-за тревожно-
го расстройства и депрессии.

Однако благодаря питомцу по кличке Понго ей уда-
лось улучшить свое эмоциональное состояние. Теперь 
женщина спокойно выходит на улицу со скунсом на по-
водке, концентрируя свое внимание на животном.

«Понго определенно изменил мою жизнь к лучшему», 
— отметила Бавилл. По словам владелицы скунса, про-
хожие часто обращают больше внимания на питомца, 
чем на нее. Это помогает ей справляться с чувством тре-
вожности, которое она испытывает в местах большого 
скопления людей. У британки есть еще один скунс — 
пятилетний Уилфред.

В Великобритании ESA — эмоционально-поддержи-
вающих животных — не всегда пускают на мероприя-
тия и в общественные места.

Бавилл рассказала, что им с Понго удалось посетить 
Промышленный музей Брэдфорда, где сотрудники даже 
сделали селфи с ее питомцем. Однако недавно британке 
отказали во въезде на мероприятие в Научно-развлека-
тельном центре Magna в Ротереме.  «Это не было дискри-
минацией, это был вопрос пищевой гигиены, здоровья и 
безопасности» , — ответили представители Magna.

В Финляндии еду будут 
доставлять дроны

В ближайшие недели в Хельсинки заработает достав-
ка еды дронами. Ее будет осуществлять компания Wing, 
которая, как и Google, входит в холдинг Alphabet. Об 
этом сообщает The Verge.

Вначале сервис будет доступен в районе Вуосаари. 
Это район самый густонаселенный в столице, при этом 
с трех сторон он окружен водой, что делает наземную 
доставку проблематичной. 

Дроны будут летать на расстояния до 10 км, перено-
ся грузы весом не более 1,5 кг. Ожидается, что время 
доставки не будет превышать 10 минут. Пользователи 
смогут заказать готовые блюда из супермаркета Herkku 
и ресторана Monami. Первая пробная доставка уже со-
стоялась, ее принял мэр столицы Ян Вапаавуори.

По словам Wing, дроны — дешевая и экологичная 
альтернатива наземным доставкам. Беспилотники не 
создают пробок, не выбрасывают углекислый газ и при 
этом перемещаются быстрее, чем автомобили.

Американец совершил самое 
глубокое погружение за всю 
историю морских 
экспедиций

Погружение бьет предыдущий рекорд, установленный 
режиссером «Титаника» Джеймсом Кэмероном в 2012 
году на батискафе Deepsea Challenger. Виктору Веско-
во, бывшему военно-морскому офицеру и частному 
инфестору удалось погрузиться на 16 метров глубже 
Кэмерона. Рекордное погружение в самую глубокую и 
загадочную подводную впадину в мире доказывает, что 
даже самые отдаленные места на Земле не защищены от 
пластиковых отходов.

Первое погружение на дно Марианской впадины со-
вершили в 1960 году лейтенант ВМС США Дон Уолш 
и швейцарский инженер Жак Пикар на батискафе «Три-
ест». Затем, спустя полвека, в 2012 году, кинорежиссер 
Джеймс Кэмерон в своей ярко-зеленой субмарине со-
вершил сольное погружение, побившее предыдущий 
рекорд. Последнее погружение достигло глубины 10 
927 м, что делает Виктора Весково новым рекордсме-
ном.

Свидетелем погружения был сам Дон Уолш. Он сказал: 
«Я приветствую Виктора Весково и его выдающуюся  
команду. Шесть десятилетий назад мы с Жаком Пи-
каром были первыми, кто посетил это самое глубокое 
место  в Мировом океане. Сейчас, на закате моей жизни, 
было большой честью быть приглашенным в эту экс-
педицию, в место моей юности».

В общей сложности Весково и его команда соверши-
ли пять погружений во время экспедиции. Четыре часа 
Виктор провел, исследуя дно впадины. Команда считает , 
что обнаружила четыре новых вида ракообразных – ам-
фиподов. На глубине 7 и 8 тысяч метров соответственно 
были замечены ложечный червь (или эхиур) и розовая 
улитка. Команда также обнаружила ярко окрашенные 
скальные обнажения и собрала образцы породы со дна 
моря.

Кроме того, исследователи обнаружили нескольких 
нежелательных «обитателей» Марианской впадины: 
полиэтиленовый пакет и конфетную обертку. Находки 
Весково могут показаться неправдоподобными, но, со-
гласно недавним исследованиям, пластиковые отходы 
действительно достигли самых глубоких океанских вод.

В Британии мужчина застрял 
в детском аттракционе

В британском городе Ноттингем пожарные спасли 
мужчину, который не мог выбраться из детского аттрак-
циона, сообщил таблоид The Mirror.

Мужчина по имени Пол Кларк пришел на детскую 
площадку со своей дочерью. Отец хотел продемонстри-
ровать ребенку, как кататься на кресле-вертолете - и 
застрял .

«Моя младшая дочь спросила, что это за вертолет. Она 
отказывалась в него садиться, пока я не покажу, как он 
работает», - рассказал британец.

По словам мужчины, ему удалось вместиться в узкое 
кресло «детских размеров», однако выбраться из него у 
него никак не получалось. Он полчаса пытался освобо-
диться, порвав при этом брюки и разбив смартфон.

В результате мужчине пришлось вызвать спасателей 
через телефон дочери. Специалисты, прибыв на место 
инцидента, аккуратно открутили ручки у кресла и по-
могли мужчине выбраться.

В УКРАИНЕ И МИРЕКУХНЯ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 21 (1012) от 24 мая 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації –

керівника районної військово-цивільної адміністрації
16 травня 2019 р.                  Попасна                      №  856

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної
адміністрації – керівника районної
військово-цивільної адміністрації
від 22.12.2018р. № 2488
«Про районний бюджет на 2019 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні 
адміністрації», Бюджетним кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зако-
ном України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
зобов’язую:

внести зміни до розпорядження голови районної державної 
адміністрації - керівника районної військово-цивільної 
адміністрації від 22.12.2018 № 2488 «Про районний бюджет 
на 2019 рік»(зі змінами):

1. У п.п.1 п.1 цифри «460412,632», «450914,975», 
«9497,657» замінити  цифрами «471705,934», «462013,277», 
«9692,657» відповідно.

2. У п.п.2 п.1 цифри «496864,698», «427947,213», 
«68917,485» замінити цифрами  «508659,587», 
«437124,724», «71534,863» відповідно.

3. У п.п.3 п.1 цифри «26021,471»замінити цифрами 
«24888,553» відповідно.

4. У п.п.4 п.1 цифри «26021,471»замінити цифрами 
«61842,206» відповідно.

5. Додатки 1 - 6 до розпорядження викласти в новій 
редакції, що додаються.

Голова  райдержадміністрації –
керівник  районної
військово-цивільної адміністрації                       С.ШАКУН
Додатки 1 - 6 до розпорядження: http://pps.loga.gov.

ua/oda/documents/off ic ial /pro_vnesennya_zmin_do_
rozporyadzhennya_golovi_rayonnoyi_derzhavnoyi_113

Зросла кількість громадян, 
які задекларували право 
на податкову знижку

«Кожен громадянин, який офіційно отримує зарплату в Україні, 
може отримати податкову знижку. І це ще один великий плюс ле-
гального працевлаштування. Цього року порівняно з минулим 
кількість бажаючих отримати таку знижку збільшилась на 5%», - 
підкреслив Олег Волошинов.

Нагадаємо, що до податкової знижки включаються, зокрема, такі 
витрати громадян:

- суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів 
дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та 
вищої освіти;

- частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом;
- суми коштів або вартість майна, перерахованих як пожертвуван-

ня або благодійні внески неприбутковим організаціям;
- сплата страхових платежів за договорами довгострокового 

страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного 
пенсійного забезпечення;

- оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;
- сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспорт-

ного засобу на альтернативні види палива.
Для отримання податкової знижки потрібне документальне 

підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки. 
А це квитанції, фіскальні або товарні чеки, копії договорів, де 
обов’язково повинна бути відображена вартість товарів, робіт чи 
послуг і строк продажу.

У 2019 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають  
реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2018 
року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.

Головне управління ДФС у Луганській області

Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

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

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
№ 20193293255             

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

Оголошення
про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Східвугілля 

2017» має намір отримати спеціальний дозвіл на розроб-
ку вугілля пластів: m7, m63, m62, m3в в межах закритої 
шахти «Матроська» та вільної ділянки «Матроська». 
Згідно з абзацом 1 пункту 3 частини 3 статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»  об'єкт проекту-
вання відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив  
на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (видобу-
вання корисних копалин, крім корисних копалин місцевого   
значення, які видобуваються власниками чи землеко-
ристувачами в межах наданих їм земельних ділянок з 
відповідним цільовим використанням). Гірничо-геологічні 
умови відпрацювання вугільних пластів m7, m63, m62, m3в 
очікуються відносно сприятливими. Вугілля відноситься 
до викидонебезпечних. Вугільний пил вибухонебезпечний. 
Вугілля пластів m7, m63, m62, m3в несхильне до самозай-
мання. Відклади світи є низько метаноносні. Верхня межа 
метанової зони для вугільних пластів світи С26 встанов-
лена на глибині 225-250 м (абс.від -75 - 100 м), вугленосні 
відклади в межах майбутньої шахти дегазовані до нижньої 
технічної границі. Результати виконаних розрахунків на 
базі прийнятих технологічних рішень доводять, що з ура-
хуванням співвідношення ринкових цін на вугілля марки А, 
які склалися на теперішній момент, і очікуваних витрат 
на його видобуток, відпрацювання запасів вугілля шахти 
ТОВ «СХІДВУГІЛЛЯ 2017» у запропонованих технічних 
межах шахти є доцільним. В результаті даного опера-
тивного підрахунку в межах шахтоділянки  підраховано 

балансових запасів вугілля марки Д промислової категорії 
С1 - 534 тис. т, позабалансових категорії С1 - 257 тис. т.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 
діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СХІДВУГІЛЛЯ 2017". 
Код ЄДРПОУ - 41582382
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної осо-
би - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті)

Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Карла Маркса, 151, 6/1.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провад-

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Луганської 
облдержадміністрації,

93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 54б, 
lugeco2015@gmail.com, (06452) 4-21-56, Тіхонов О.В.

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

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

Згідно чинного законодавства України рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде «Спеціальний 
дозвіл на користування надрами» для ТОВ «СХІДВУГІЛЛЯ 
2017», що видається Державною службою геології та 
надр України 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

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

Протягом усього строку громадського обговорення 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
12.06.2019 об 11:00 за адресою Луганська обл., Попас-

нянський р-н, смт. Малорязанцеве, вул. Кірова, буд. 
122 Малорязанцівська селищна рада

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадсь-
ких слухань)

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

Департамент екології та природних ресурсів Луганської 
облдержадміністрації,

93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 54б, 
lugeco2015@gmail.com, (06452) 4-21-56, Тіхонов О.В.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Луганської 
облдержадміністрації,

93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 54б, 
lugeco2015@gmail.com, (06452) 4-21-56, Тіхонов О.В.

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 

громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 

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

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

Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Карла Маркса, 151 6/1 
з 21.05.2019

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

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

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмни-
ми засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
№ 20193293243              

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

Оголошення
про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-

КАРБОН» має намір отримати спеціальний дозвіл на 
розробку вугільного пласта і3 в межах закритої шах-
ти «Томашевська Південна». Гірничо-геологічні умови 
відпрацювання вугільного пласта і3 очікуються відносно 
сприятливими. Вугілля пласта і3 відноситься до викидо-
небезпечних. Вугільний пил вибухонебезпечний. Вугілля 
пласта схильне до самозаймання. По газовому чинни-
ку умови відпрацювання пласта очікуються складни-
ми. Відклади світи є низько метаноносні. Верхня межа 
метанової зони для вугільних пластів світи С24 встанов-
лена на глибині 280-350 м (абс.від -100 - 170 м), вугленосні 
відклади в межах майбутньої шахти дегазовані до нижньої 
технічної границі. В результаті виконаних робіт на полі 
шахтоділянки ТОВ «ЕКОКАРБОН» на полі закритої шах-
ти «Томашевська Південна» станом на 01.01.2018 р. по 
вугільному пласту і3 підраховано балансових запасів 
вугілля марки Г промислової  категорії С1 - 383 тис. т. 
Площа розташована в Лисичанському геолого-промисло-
вому районі Донбасу, в адміністративному відношенні - на 
території Попаснянського району Луганської області.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 
діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЕКОКАРБОН". 
Код ЄДРПОУ - 41282612
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної осо-
би - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті)

93406, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект 
Гвардійський, буд. 33, офіс 10

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Луганської 
облдержадміністрації,

93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 54б, 
lugeco2015@gmail.com, (06452) 4-21-56, Тіхонов О.В.

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

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

Згідно чинного законодавства України рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде «Спеціальний 
дозвіл на користування надрами» для ТОВ «ЕКОКАРБОН», 
що видається Державною службою геології та надр 
України 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
18.06.2019 об 11:00 за аресою Луганська область, 

м. Новодружеськ, вул. Миру, буд. 23 Новодружеська 
міська рада

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадсь-
ких слухань)

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

Департамент екології та природних ресурсів Луганської 
облдержадміністрації,

93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 54б, 
lugeco2015@gmail.com, (06452) 4-21-56, Тіхонов О.В.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Луганської 
облдержадміністрації,

93405, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 54б, 
lugeco2015@gmail.com, (06452) 4-21-56, Тіхонов О.В.

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 

громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 

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

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

93406, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект 
Гвардійський, буд. 33, офіс 10 з 21.05.2019 року

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, контактна особа)
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Понедельник, 27
07.30, 12.45, 15.30, 04.45 
Агенты справедливости 
09.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
17.10 Т/с «Женский 
доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная 
кровь»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 
Место преступления»

Вторник, 28
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.40, 03.05 Реальная 
мистика
12.45, 04.45 Агенты 
справедливости (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Черная 
кровь»
23.20 Без паники
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 
Место преступления»
01.45 Телемагазин

Среда, 29
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45, 04.45 Агенты 
справедливости (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Черная 
кровь»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 
Место преступления»
01.45 Телемагазин

Четверг, 30
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45, 05.30 Агенты 
справедливости (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Черная 
кровь»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Место 
преступления»
01.45 Телемагазин

Пятница, 31
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.30 
Сегодня
09.30, 06.00 Звездный 
путь
10.45 Т/с «Без колеба-
ний»
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
22.00, 00.00, 02.15 Т/с 
«Вопреки судьбе»
23.20 По следам

01.45 Телемагазин
04.20 Реальная мистика

Суббота, 1
07.00, 15.00, 19.00 Се-
годня
07.30, 05.30 Звездный 
путь
08.30, 15.20 Т/с «Черная 
кровь»
17.10, 20.00 Т/с «Нужен 
мужчина»
22.20, 02.10 Т/с «Цвет 
черемухи»
02.30 Т/с «CSI. Место 
преступления»
03.50 Реальная мистика

Воскресенье, 2
06.30 Сегодня
07.30 З в е з д н ы й 
путь
08.50 Т/с «Нужен муж-
чина»
13.00 Т/с «Вопреки 
судьбе»
17.00, 21.00 Т/с «Жена с 
того света»
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.00, 02.15 Т/с «Цвет 
черемухи»
01.45 Телемагазин
03.00 История одного 
преступления (16+)

Понедельник, 27
03.00 Профилактика
12.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гобин Гуд и Мышь Весельчак»
13.00 Х/ф «13 Воин»
15.00 Х/ф «Титаник»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00, 22.10 Тайный агент
00.00 Х/ф «Обитель 
зла: Возмездие»
01.45 Служба розыска детей

Вторник, 28
03.00, 01.10 Зона ночи
03.50 Абзац
05.35, 07.45 Kids Time
05.40 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
06.00 М/ф «Тролли»
07.50 Т/с «Путь вол-
шебника»
11.20 Х/ф «13 Воин»
13.20 Эксы (16+)
17.00 Заробитчане
21.00 Х/ф «Большой 
Стен»
23.10 Х/ф «Похмелье в 
Вегасе»

Среда, 29
04.10 Абзац
06.05 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
07.20 Т/с «Путь вол-
шебника»
10.50 Х/ф «Большой 
Стен»
13.00 Любовь на выжи-
вание (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Цыпочка»
23.00 Х/ф «Похмелье 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
01.05 «Служба розыска 
детей»

Четверг, 30
04.00 Абзац
05.50 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
07.40 Т/с «Путь вол-
шебника»
11.10 Х/ф «Цыпочка»
13.10 Кто против блон-
динок (12+)
17.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Белые цы-
почки»
23.10 Х/ф «Похмелье 3»
00.50 Х/ф «Из тьмы»
02.50 «Служба розыска 
детей»

Пятница, 31
06.05 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
07.20 Т/с «Геркулес»
10.50 М/ф «Геркулес»
12.50 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера»
14.40 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка»
16.40 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит»
19.00, 21.20 Х/ф «От-
падный препод 1, 2»
23.50 Х/ф «Отпадный 
препод 3»
02.00 Служба розыска детей

Суббота, 1
06.20 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
07.40 Ревизор. Магазины
09.30, 10.50 Тайный агент
12.40 Заробитчане
14.30 Кто сверху (12+)
16.30 М/ф «Атлантида: 
Затерянная империя»
18.40 Х/ф «Семь сестер»
21.00 Х/ф «Обитель 
зла: Финальная битва»
23.00 Х/ф «Обитель 
зла: Возмездие»
00.50 Х/ф «Орел девя-
того легиона»

Воскресенье, 2
07.05 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
08.50 М/ф «Атлантида: 
Затерянная империя»
10.50 М/ф «Геркулес»
12.40 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка»
14.40 Х/ф «Обитель 
зла: Финальная битва»
16.40 Х/ф «Волна»
18.50 Х/ф «Землетря-
сение»
21.00 Х/ф «Армагеддон»
00.10 Х/ф «За вздох от 
тебя»

Понедельник, 27
06.35 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф «Сви-
дание вслепую»
14.10 Х/ф «Националь-
ная безопасность»
16.25 Х/ф «Шпионка»
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с «Проверка на 
прочность»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф Призраки Марса

Вторник, 28
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби. Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф «Звезд-
ный десант 2: Герой Фе-
дерации»
14.35, 16.20 Х/ф «Звезд-
ный десант 3: Мародер»
17.00 Х/ф «Акула-робот»
20.15 Гражданская оборона
21.20 Т/с «Проверка на 
прочность»
22.20 Т/с «Майор и магия»
00.20 Х/ф «Адский энд-
шпиль»

Среда, 29
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
12.00, 13.20 Х/ф «Акула-
робот»
14.10, 16.20 Х/ф «Морган»
16.30 Х/ф «Секретные 
материалы»
20.15 Секретный фронт
21.25 Т/с «Проверка на 
прочность»
22.20 Т/с «Майор и ма-
гия»
00.20 Х/ф «Крепость 2: 
Возвращение»
01.55 Т/с «Прокуроры»

Четверг, 30
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Секретный фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Выхо-
да нет»
14.15, 16.20 Х/ф «Се-
кретные материалы»
17.05 Х/ф «Инкарна-
ция»
20.20 Антизомби
21.20 Т/с «Проверка на 
прочность»
22.20 Х/ф «Морган»
00.10 Х/ф «Большой куш»
01.50 Т/с «Прокуроры»

Пятница, 31
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.25 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби
11.05, 13.20, 22.50 «На 
троих» (16+)
14.35, 16.20 Х/ф «Сви-
дание вслепую»
16.55 Х/ф «Мышиная 
охота»
20.10 Дизель шоу Пре-
мьера (12+)
21.35 Дизель шоу (12+)
01.20 Х/ф «Большой 
куш»
03.00 Т/с «Прокуроры»

Суббота, 1
05.40 Больше чем прав-
да
07.20 Я снял!
09.05 Дизель шоу (12+)
11.45 Особенности на-
циональной работы
13.00 Х/ф «Турист»
14.55 Т/с «Проверка на 
прочность»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Эквилибри-
ум»
21.05 Х/ф «Я легенда»
22.55 Х/ф «Выхода 
нет»
00.50 Х/ф «Крепость 2: 
Возвращение»

Воскресенье, 2
04.45 Гражданская обо-
рона
05.35 Антизомби
07.15 Т/с «Отдел 44»
10.55, 13.00 Т/с «Про-
верка на прочность»
15.00 Х/ф «Я легенда»
16.45 Х/ф «Эквилибри-
ум»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Васаби»
22.20 Х/ф «Коматозни-
ки»
00.30 Х/ф «Адский эн-
дшпиль»
03.50 Т/с «Код Констан-
тина»

Понедельник, 27
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
11.00 «Меняю жену»
13.35 Семейные мелодрамы
14.30 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 «Моя чужая жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.45 «Деньги 2019»
00.05 Х/ф «Школа»

Вторник, 28
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55 «Меняю жену»
13.20 Семейные мелодрамы
14.15 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.45 Х/ф «Школа»
00.50 Т/с «Снова лю-
бовь»

Среда, 29
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55 «Меняю жену»
13.25 «Семейные мело-
драмы»
14.25 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.45 Х/ф «Школа»
00.50 Т/с «Снова любовь»

Четверг, 30
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55 «Меняю жену»
13.30 Семейные мелодрамы
14.30 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.30 «Право на власть»
00.50 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин»

Пятница, 31
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба всле-
пую»
10.55 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-
драмы»
14.30 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха»
00.35 «Киев вечерний»

Суббота, 1
06.00, 23.30 «Светская 
жизнь. 2019»
06.50 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку-2: 
Индия»
16.30 «Вечерний квар-
тал 2019»
18.30 «Рассмеши коми-
ка. Дети»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
21.40 «Вечерний квартал»
01.30 «Лига смеха 2019»
03.00 «Киев вечерний»

Воскресенье, 2
06.35 Детский кинозал
06.45 «Украинские сен-
сации 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 02.40 «Мир наи-
знанку-2: Индия»
13.15 Х/ф Я, снова я и Ирэн
15.40 Х/ф «Телефон-
ная будка»
17.05 Х/ф «Осада»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 Х/ф «Отель 
Гранд Будапешт»
01.00 «Лига смеха»

Понедельник, 27
05.30, 22.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
09.20, 18.00, 01.45 «Ка-
сается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Среди 
коршунов»
13.40 Х/ф «Вождь Бе-
лое Перо»
15.50 «Жди меня. Укра-
ина»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Х/ф «Синие как 
море глаза»

Вторник, 28
05.25, 22.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Текумзе»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.45 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Х/ф «Про Лю-
бовь»
02.30 «Добрый вечер на 
Интере»

Среда, 29
05.30, 22.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Сокровище 
Серебрянного озера»
14.45 «Правила выживания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.45 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу»
02.30 «Добрый вечер на 
Интере»

Четверг, 30
05.25, 22.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Белые вол-
ки»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.40 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Х/ф «Черта с два»
02.25 «Добрый вечер на 
Интере»

Пятница, 31
05.25, 22.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 Х/ф «След Соко-
ла»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50, 23.50 «Вещдок»
18.00, 01.35 «Касается 
каждого»
03.05 «Добрый вечер на 
Интере»
04.30 «Школа доктора 
Комаровского. Неотлож-
ная помощь»
04.55 «Top Shop»

Суббота, 1
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Жди меня. Украина»
09.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 
Выпечка»
11.00 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»
12.30 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»
16.30 Х/ф «Неулови-
мые мстители»
18.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»
20.30 Т/с «Увидеть океан»
00.20 «Женская интуиция»
03.10 «Добрый вечер на 
Интере»

Воскресенье, 2
06.35 Х/ф «В моей смер-
ти прошу винить Клаву К.»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»
11.00, 12.00 «Орел и 
решка»
14.00 Т/с «Увидеть океан»
17.50 Х/ф «Агата Кристи. 
Скрюченный домишко»
20.30 «Правила выжи-
вания. Спецвыпуск»
22.00 Концерт «Наташа 
Королева. 25 лет на сцене»
23.20 Х/ф «Папа напро-
кат»
01.15 «Вещдок»

Понедельник, 27
06.00 Профилактика
12.05 Д/ц «Вкус сыра»
13.10 Д/ц «Ароматы Гре-
ции»
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Х/ф «Клара и 
Франциск»
17.30 Первая колонка
18.20, 02.35 Тема дня
18.55 ЧМ FIFA U-20 
2019. Катар-Украина
21.25, 02.25 UA: Спорт
21.45, 03.40 Вместе
22.15 Д/ц «Оружие жи-
вотных»
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо
03.10 Совместно
04.05 Рассекреченная 
история

Вторник, 28
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Гре-
ции»
12.30 Д/ц «Вкус сыра»
13.20 Страна на вкус
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15, 04.05 Послеобе-
денное шоу
16.15 Д/ц «Морская кух-
ня»
17.30 Вместе
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/с «Борьба за вы-
живание»
21.25, 02.25 UA: Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Оружие жи-
вотных»
03.35 Первая колонка

Среда, 29
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Греции»
11.50 Д/ц «Ароматы 
Перу»
12.30 Д/ц «Вкус сыра»
13.20 Энеида
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Наши деньги
18.20, 02.35 Тема дня
19.30, 04.30 Совместно
19.55 Д/с «Борьба за вы-
живание»
21.45 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Оружие жи-
вотных»
03.35 #ВУКРАИНЕ
04.05 Сложный Разговор

Четверг, 30
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы 
Перу»
12.30 Д/ц «Вкус сыра»
13.20 UA: Фольк. Воспо-
минания
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 #ВУКРАИНЕ
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/с «Супер-Чувство»
20.30 Схемы. Коррупция 
в деталях
21.25 ЧМ FIFA U-20 
2019. Нигерия-Украина
03.15 Вместе
03.45 Букоголики
04.15 52 уик-энда
04.40 Совместно

Пятница, 31
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Перу»
12.30 Д/ц «Вкус сыра»
13.20 Сильная судьба
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Схемы. Коррупция 
в деталях
19.30, 04.05 Рассекре-
ченная история
20.30 Д/с «Супер-Чувство»
21.25, 01.05 UA: Спорт
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Тебя никог-
да здесь не было»
03.25 #ВУКРАИНЕ
03.50 Своя земля

Суббота, 1
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Страна на вкус
10.30 Энеида
11.40 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»
12.55 Х/ф «Клара и 
Франциск»
14.55 Д/ц Живописные села
15.25 Д/ц «Фестивали 
планеты»
16.00 Д/ц «Браво, шеф!»
17.05 Вместе
17.35 Д/ф «Всемирное При-
родное Наследие. Коста-Рика»
18.30 Совместно
19.00 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/с «Империя»
21.30 Рассекреченная 
история
22.30 Т/с «Оккупиро-
ванные»
03.15 Д/ц «Ароматы Перу»

Воскресенье, 2
06.30 Доброе утро, Страна!
09.30, 02.20 Энеида
10.30 Страна на вкус
11.40 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»
12.55 Х/ф «Поющее 
звонкое дерево»
14.20 Д/ц «Тайская кухня»
15.20 Бюджетники
15.50 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.50 Первый на деревне
17.25 #ВУКРАИНЕ
17.50 Д/ц «Фестивали 
планеты»
18.25, 21.25 ЧМ FIFA 
U-20 2019. 1/8
20.30 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
03.15 Д/ц «Ароматы Перу»
03.40 Своя земля
04.35 Рассекреченная 
история

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 27
12.00 Т/с «Джованни»
12.55 Х/ф «Замерзшая 
в Майами»
15.00 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.00 Хата на тата (12+)
21.00 Т/с «Джованни. 9 с.»

21.35 Т/с «Джованни. 10 с.»
22.45 Т/с «Жених»
00.55 Один за всех (16+)

Вторник, 28
06.10, 11.20 МастерШеф. 
Дети (12+)
10.20 Т/с «Джованни»
15.05 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.00 Хата на тата (12+)

21.00 Т/с «Джованни. 11 с.»
21.35 Т/с «Джованни. 12 с.»
22.45 Т/с «Жених»
00.55 Детектор лжи 

Среда, 29
06.50, 11.50 МастерШеф. 
Дети (12+)
10.50 Т/с «Джованни»
15.25 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)

19.00 Хата на тата (12+)
21.00 Т/с «Джованни. 13 с.»
21.35 Т/с «Джованни. 14 с.»
22.45 Т/с «Жених»
00.55 Детектор лжи 

Четверг, 30
06.15, 11.20 МастерШеф. 
Дети (12+)
10.20 Т/с «Джованни»
14.50 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы (16+)
19.00 Хата на тата (12+)
21.00 Т/с «Джованни. 15 с.»
21.35 Т/с «Джованни. 16 с.»
22.45 Т/с «Жених»
00.55 Детектор лжи 

Пятница, 31
07.00 Т/с «Коли ми вдома»
10.55 Холостяк (16+)
13.25 Х/ф «Нервы на 
пределе»
15.35 Х/ф «История Зо-
лушки 3»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00, 22.50 Холостяк. 
Как выйти замуж (12+)
23.15 «Принцесса специй»
01.25 Детектор лжи 

Суббота, 1
06.45 Т/с «Жених»
15.05 Т/с «Джованни. 9 
-16 серия»
19.00 МастерШеф. Про-
фессионалы (12+)

22.55 Хата на тата (12+)

Воскресенье, 2
05.45 Холостяк. Как вы-
йти замуж (12+)
08.10, 09.55 Хата на тата 
09.00 Страва честі (12+)
15.00 МастерШеф. Про-
фессионалы (12+)
19.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00 Один за всех (16+)
22.15 Я соромлюсь сво-
го тіла (16+)

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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ОП ГУНП
Всего обращений - 

110. Из них: кражи - 10, 
мошенничество - 1, не-
законное обращение с 
оружием - 4, незакон-
ный оборот наркотиков 
- 1, телес ные повреж-

дения - 1, грабеж - 0, 
прочие - 93. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспорт-

ных проис шествий - 1, 
пострадавших  - 1. На-
рушений ПДД - 27, в 

нетрезвом сос тоянии 
- 2, нарушений обще-
ственного порядка - 5.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 113. Из 

них: ИБС - 2; гиперто-
ния - 31; инсульт - 2; 
травмы - 8; роды - 1.

РАГС
Зарегистрировано: 

браков - 3; разводов 
- 0; смертей - 17; рож-
дений малышей - 4: 
Вячеслав, Григорий, 
Егор, Мария.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

Граждане! В слу-
чае обнаружения 
в з р ы в о о п а с н ы х 
предметов и предме-
тов, похожих на них, 

Граждане! В случае обна-
ружения взрывоопасных 
предметов и предметов, 
похожих на них, звоните по 
телефону: 101.

Понедельник, 27
06.00, 07.30, 09.00 Х/ф 
«Джек восьмеркин, аме-
риканец. Серия 1, 2, 3»
10.30 Х/ф «Торпедоносцы»
12.15 Х/ф «Гроссмейстер»
14.00, 22.00 Х/ф «Двое в 
новом доме»
15.30, 23.30, 01.00 Х/ф 
«Вольный ветер. Серия 1, 2»
18.30, 02.30 Х/ф «Длин-
ное, длинное дело»
20.10 Х/ф «Единственная»

Вторник, 28
06.00 Х/ф «Двое в но-
вом доме»
07.30, 09.00 Х/ф «Воль-
ный ветер. Серия 1, 2»
10.30 Х/ф «Длинное, 
длинное дело»
12.10 Х/ф «Единственная»
14.00, 15.30, 22.00 Х/ф 
«Вход в лабиринт. Серия 1, 2»
17.00, 18.30, 01.00 Х/ф 
«Вход в лабиринт. Серия 3, 4»
19.55, 03.55 Х/ф «Вход в 
лабиринт. Серия 5»
21.00, 05.00 Х/ф «Празд-
ник Нептуна»

Среда, 29
06.00, 07.30, 09.00, 10.30 Х/ф 
Вход в лабиринт. Серия 1, 2, 3, 4
11.55 Х/ф «Вход в ла-
биринт. Серия 5»
13.00 Х/ф «Праздник 
Нептуна»
14.00, 15.30, 22.00 Х/ф «Го-
стья из будущего. Серия 1, 2»
17.00, 01.00 Х/ф «Гостья 
из будущего. Серия 3»
18.30, 02.30 Х/ф «Гостья 
из будущего. Серия 4»
20.00, 04.00 Х/ф «Гостья 
из будущего. Серия 5»
21.05, 05.05 Х/ф «Капитан»

Четверг, 30
06.00, 07.30, 09.00, 
10.30 Х/ф «Гостья из 
будущего. Серия 1, 2, 3, 
4»
12.00 Х/ф «Гостья из 
будущего. Серия 5»
13.05 Х/ф «Капитан»
14.00, 22.00 Х/ф «Колье 
Шарлотты. Серия 1»
15.30, 23.30 Х/ф «Колье 
Шарлотты. Серия 2»
17.00, 01.00 Х/ф «Колье 
Шарлотты. Серия 3»
18.30, 02.30 Х/ф «Меня 
это не касается»

Пятница, 31
06.00, 07.30, 09.00 Х/ф «Ко-
лье Шарлотты. Серия 1, 2, 3»
10.30 Х/ф «Меня это не 
касается»
14.00, 22.00 Х/ф «Встре-
чаемся в метро. Серия 1»
16.05, 00.05 Х/ф «Встре-
чаемся в метро. Серия 2»
17.00, 01.00 Х/ф «Безум-
ный день инженера Бар-
касова. Серия 1»
18.30, 02.30 Х/ф «Безум-
ный день инженера Бар-
касова. Серия 2»
19.55, 03.55 Х/ф «Бумер»

Суббота, 1
06.00, 08.05 Х/ф «Встре-
чаемся в метро. Серия 1, 2»
09.00, 10.30 Х/ф «Безум-
ный день инженера Бар-
касова. Серия 1, 2»
11.55 Х/ф «Бумер»
14.00, 22.00 Х/ф «Акаде-
мия пана Кляксы. Серия 1»
15.35, 23.35 Х/ф «Акаде-
мия пана Кляксы. Серия 2»
17.05, 01.05 Х/ф «Большое 
космическое путешествие»
18.30, 02.30 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил»

Воскресенье, 2
06.00, 07.35 Х/ф «Акаде-
мия пана Кляксы. Серия 1, 2»
09.05 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие»
10.30 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил»
14.00, 22.00 Х/ф «Чудак 
из пятого б»
15.40, 17.05, 23.40 Х/ф 
«Иду на грозу. Серия 1, 2»
18.30, 02.30 Х/ф «Герой 
нашего времени»
20.00, 04.00 Х/ф «Кало-
ши счастья»

Понедельник, 27
08.15 «Тайны крими-
нального мира»
08.50 «Ночной патруль»
10.45, 14.45 Т/с «Коломбо»
12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.15 «Легенды уголов-
ного розыска»
19.30 Т/с Читающий мысли
21.20 Т/с «Хейвен»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

Вторник, 28
06.50 Х/ф «Четыре ли-
ста фанеры, или Два 
убийства в баре»
09.00 Х/ф Из жизни на-
чальника уголовного розыска
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Т/с «Закон и порядок»
01.25 Т/с «Скорая»

Среда, 29
06.00 Х/ф «Жизнь как цирк»
09.00 Х/ф «Ночное про-
исшествие»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»
01.25 Т/с «Скорая»
02.45 Случайный свидетель

Четверг, 30
06.45 Х/ф «Люби меня»
09.00 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.15 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Правда жизни»
23.45 Т/с «Закон и по-
рядок»
01.25 Т/с «Скорая»

Пятница, 31
06.55 Х/ф «Небылицы 
про Ивана»
09.00 Х/ф «Черный принц»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
12.55 «Правда жизни»
13.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Любовь на 
асфальте»
01.55 «Болезни-убийцы»

Суббота, 1
07.25 Х/ф «Вечный зов»
11.45 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»
15.45 «Тайны крими-
нального мира»
16.50 «Тайны мира»
18.05 «Переломные 80-е»
19.30 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»
21.20 Х/ф «Откройте, 
полиция!»
23.25 Х/ф «Комиссо-
ванный»
01.00 «Реальные пре-
ступники»
02.35 Случайный свидетель

Воскресенье, 2
06.00 Х/ф «Карусель»
07.20 «Страх в твоем доме»
10.55 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»
12.35 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»
14.10 Х/ф «Повороты 
судьбы»
16.55 Х/ф «Откройте, 
полиция!»
19.00 Х/ф «Ответный ход»
20.40 Х/ф «Бандиты»
23.00 Х/ф «Лучшее 
предложение»
01.30 Х/ф Комиссованный
03.00 «Речовий доказ»

Понедельник, 27
07.00, 11.00, 01.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.20 Клиника
14.30, 22.15 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
15.15, 23.00 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
17.15, 20.45 Т/с «Вторая 
свадьба»
18.00 Семейные мелодрамы

21.30 Т/с «Согласна»

Вторник, 28
07.00, 11.00, 01.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.20 Клиника
14.30, 22.15 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
15.15, 23.00 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
17.15, 20.45 Т/с «Вторая 
свадьба»
18.00 Семейные мелодрамы
21.30 Т/с «Согласна»

Среда, 29
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.20 Клиника
14.30, 22.15 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
15.15, 23.00 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
17.15, 20.45 Т/с «Вторая 
свадьба»
18.00 Семейные мело-
драмы
21.30 Т/с «Согласна»

Четверг, 30
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.20 Клиника
14.30, 22.15 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
15.15, 23.00 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
17.15, 20.45 Т/с «Вторая 
свадьба»
18.00 Семейные мело-
драмы
21.30 Т/с «Согласна»

Пятница, 31
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
09.30, 01.00 Телемагазин
12.20 Клиника
14.30, 22.45 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
15.15, 23.40 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
17.15, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
18.00 Семейные мелодрамы
21.50 Т/с «Согласна»

Суббота, 1
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.20 Клиника
13.40, 22.45 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.30, 23.40 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
15.30, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.30 Семейные мело-
драмы
21.50 Т/с «Согласна»

Воскресенье, 2
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.20 Клиника
13.40, 22.45 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.30, 23.40 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
15.30, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.30 Семейные мело-
драмы
21.50 Т/с «Согласна»

БИГУДИ

НТН

Понедельник, 27
06.00 М/ф
08.00 «Месть природы»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 19.25 Т/с «Мен-
товские войны.Харьков»
14.40 Х/ф «Лучшие из 
лучших»
16.20 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2»
21.25 Т/с «Кости-12»
23.00 Т/с «Кости-11»
00.45 «Облом.UA.»

Вторник, 28
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2» 13
11.55 «Месть природы»
12.25 Х/ф «Открытое море»
14.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших-3»
15.45 Х/ф «Лучшие из 
лучших-4»
17.15 «Затерянный мир»
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.25 Т/с «Кости-12»
00.45 «Облом.UA.»

Среда, 29
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2» 14
11.55, 17.20 «Затерян-
ный мир»
12.55 «Месть природы»
13.20 Х/ф «На грани»
15.10 «Искусство во-
йны»
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.30 Т/с «Кости-12»
02.10 «Облом.UA.»

Четверг, 30
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2» 15
11.55 «Затерянный мир»
14.55 Х/ф «День патриота»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.40 Т/с «Кости-12»
01.00 «Облом.UA.»
04.20 31 тур ЧУ по фут-
болу «Заря» - «Алексан-
дрия»

Пятница, 31
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.55, 18.15 «Спецкор»
10.30, 18.50 «ДжеДАИ»
11.05 «Решала-2» 16
12.05 «Затерянный мир»
13.05 «Месть природы»
13.35 Х/ф «Джек Хантер. В 
поисках сокровищ Угарита»
15.25 Х/ф «Джек Хан-
тер. Проклятие гробни-
цы Эхнатона»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Против крови»
21.10 Х/ф «Посылка»
23.00 Х/ф «Убить Билла»

Суббота, 1
06.00 М/ф
08.00 «Угон по-нашему»
09.00 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Против кро-
ви»
15.30 Х/ф «Истребите-
ли»
17.10 Х/ф «Посылка»
19.00 Х/ф «Побег»
21.10 Х/ф «Веселые ка-
никулы»
23.05 Х/ф «Убить Бил-
ла-2»
01.25 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно се-
кретно-2017»

Воскресенье, 2
06.00 М/ф
08.00 «Он, она и телеви-
зор-3»
11.40 Х/ф «Джек Хантер. В 
поисках сокровищ Угарита»
13.20 Х/ф «Джек Хан-
тер. Проклятие гробни-
цы Эхнатона»
15.10 Х/ф «Джек Хан-
тер. Небесная звезда»
17.00 Х/ф «Робокоп»
18.50 Х/ф «Робокоп-2»
21.00 Х/ф «Робокоп-3»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.00 «Затерянный мир»
01.50 «Облом.UA.»

2+2

НАШЕ КИНО

звоните по телефо-
ну: 101.

С 13 по 19 мая по-
жаров и возгораний 
не зарегистрировано.

Понедельник, 27
06.00 Профілактика
09.00 Ліверпуль - МЮ. 
Чемпіонат Англії
12.45 Топ-матч
13.05 Голи сезону. 
Чемпіонат Англії
14.00 Ворскла - Чор-
номорець. Чемпіонат 
України
17.05 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру
20.50 Інтер - Емполі. 
Чемпіонат Італії
22.55 Десна - Арсенал-
Київ. Чемпіонат України
00.40 Болонья - Наполі. 
Чемпіонат Італії
02.25 Кардіфф - МЮ. 
Чемпіонат Англії
04.10 Торіно - Лаціо. 
Чемпіонат Італії

Вторник, 28
06.50 Журнал Ліги 
Чемпіонів
08.15 Ман Сіті - Арсе-
нал. Чемпіонат Англії
10.20 Шахтар - 
Маріуполь. Чемпіонат 
України
13.50 Рома - Парма. 
Чемпіонат Італії
16.45 Сампдорія - 
Ювентус. Чемпіонат Італії
19.00 Десна - Арсенал-
Київ. Чемпіонат України
20.45 Аталанта - Сассу-
оло. Чемпіонат Італії
22.50 Ворскла - Чор-
номорець. Чемпіонат 
України
00.35 СПАЛ - Мілан. 
Чемпіонат Італії
02.20 Ліверпуль - Нью-
касл. Чемпіонат Англії
04.10 Інтер - Емполі. 
Чемпіонат Італії

Среда, 29
06.00 Десна - Арсенал-
Київ. Чемпіонат України
10.20 Інтер - Емполі. 
Чемпіонат Італії
12.10 Ворскла - Чорно-
морець. Чемпіонат України
13.55 Антверпен - 
Кортрейк /Шарлеруа. 
Чемпіонат Бельгії
16.55 LIVE. Ворск-
ла - Олімпік. Чемпіонат 
України
17.45 Battle Cyber 
Коментаторів. 5 епізод
18.55 Сампдорія - 
Ювентус. Чемпіонат Італії
21.05 Шахтар - 
Маріуполь. Чемп. України
23.30 Чорноморець - 
Десна. Чемпіонат України
02.15 Арсенал - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії
04.05 Болонья - Наполі. 
Чемпіонат Італії

Четверг, 30
06.10 Шахтар - 
Маріуполь. Чемпіонат 
України
08.10 Евертон - Тоттен-
гем. Чемпіонат Англії
11.55, 00.25 Челсі - Ар-
сенал. Фінал. Ліга Європи 
УЄФА
15.00 Голи сезону. 
Чемпіонат Англії
16.00, 03.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів
16.30, 18.55, 21.25 «Тур 
ONLINE»
16.55 LIVE. Маріуполь - 
Зоря. Чемпіонат України
17.45, 22.25 Battle Cyber 
Коментаторів. 5 епізод
19.25 LIVE. Львів - Шах-
тар. Чемпіонат України
21.55 «Бомбардир» А. 
Ярмоленко
04.00 Ворскла - Олімпік. 
Чемпіонат України

Пятница, 31
06.00 Топ-матч
06.10 Аталанта - Сассу-
оло. Чемпіонат Італії
08.10 Вест Гем - 
Гаддерсфілд. Чемп. Англії
10.20 Олександрія - Ди-
намо. Чемпіонат України
12.10, 04.10 Туреччина - 
Греція. Контрольна гра
13.55 Львів - Шахтар. 
Чемпіонат України
16.00 СПАЛ - Мілан. 
Чемпіонат Італії
18.20 Арсенал-Київ - 
Карпати. Чемп. України
20.40 Рома - Парма. 
Чемпіонат Італії
22.50 Маріуполь - Зоря. 
Чемпіонат України
00.35 Антверпен - 
Кортрейк /Шарлеруа. 
Чемпіонат Бельгії
02.20 Чорноморець - 
Десна. Чемпіонат України

Суббота, 1
06.00 Тоттенгем - Ман Сіті. 
1/4 фіналу. Ліга Чемп. УЄФА
08.15 Порту - Ліверпуль. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
10.20 Ман Сіті - Тот-
тенгем. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
12.10 Барселона - 
Ліверпуль. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
13.55 Тоттенгем - Аякс. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00 Ліверпуль - Бар-
селона. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
17.55 Аякс - Тоттенгем. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
21.45 LIVE. Тоттенгем 
- Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
01.30 Олександрія - Ди-
намо. Чемпіонат України
03.45 Аталанта - Сассу-
оло. Чемпіонат Італії

Воскресенье, 2
06.00 Огляд матчу «Ту-
реччина - Греція». Кон-
трольна гра
06.10 Маріуполь - Зоря. 
Чемпіонат України
08.10 Туреччина - 
Греція. Контрольна гра
10.20 «Бомбардир» Є. 
Селезньов
10.50 Львів - Шахтар. 
Чемпіонат України
12.55 Сампдорія - 
Ювентус. Чемпіонат Італії
16.00, 19.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»
17.30 Тоттенгем - 
Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
23.00 Челсі - Арсенал. 
Фінал. Ліга Європи УЄФА
02.10 Туреччина - Узбе-
кистан. Контрольна гра
04.00 Арсенал-Київ - 
Карпати. Чемпіонат України

ФУТБОЛ 1

Понедельник, 27
07.50 «Неизвест. версия. 
Корона Российской Империи»
09.50, 00.35 «Воспоминания»
10.55 «Клара Лучко. Три 
встречи»
11.45 «Моя правда»
12.35 Небылицы про Ивана
14.05 Смертельная ошибка
16.00 Х/ф У тихой пристани
17.20 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 01.55 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Как стать 
счастливым»
01.25 «Академия смеха»

Вторник, 28
05.45 Х/ф «Небылицы 
про Ивана»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Неизвест. вер-
сия. За двумя зайцами»
09.30 «София Ротару: 
секреты ее успеха»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Цветение 
одуванчика»
12.35 Х/ф «Материн-
ская клятва»
15.20 Х/ф «Груз без 
маркировки»
17.05 Х/ф «Морской ха-
рактер»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 01.40 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Если бы я 
был начальником»
00.20 «Воспоминания»
01.10 «Академия смеха»

Среда, 29
05.45 Х/ф «Как стать 
счастливым»
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50, 10.30 «Моя правда»
09.40 «Мерилин Монро. 
Неприкаянная»
11.20 Х/ф «Каменный 
крест»
12.55 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер»
14.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
16.15 Х/ф «Два капита-
на»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Весна»
00.55 «Воспоминания»
01.40 «Академия смеха»
03.40 Киноляпы
04.25 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Четверг, 30
05.45 Х/ф «Цветение 
одуванчика»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.15 «Моя правда»
09.30 «Золушка по про-
звищу Бонд»
11.05 Х/ф «Такая 
поздняя, такая теплая 
осень....»
12.45 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер»
14.40 Х/ф «Единица с 
обманом»
16.00 Х/ф «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Матрос с 
«Кометы»
00.45 «Воспоминания»
01.35 «Академия смеха»
03.35 Киноляпы
04.15 Саундтреки

Пятница, 31
05.45 Х/ф Каменный крест
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.25 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
09.55 «Анатомия голо-
са. Джамала»
11.15 Х/ф «Гуси-лебе-
ди летят»
12.50 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер»
14.50 Х/ф «Если есть 
паруса»
16.10 Х/ф «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.30 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
01.10 Х/ф «Артист из 
Кохановки»
04.00 Киноляпы
04.35 Саундтреки

Суббота, 1
05.45 Х/ф «Единица с 
обманом»
07.40, 08.50 М/ф
08.00 «Золушка по про-
звищу Бонд»
09.30 «Моя правда»
10.20 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Самая обаятель-
ная и привлекательная»
11.05 Х/ф «Как три 
мушкетера»
14.15 Х/ф «Стряпуха»
15.30 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»
17.20 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Х/ф «Золотой 
теленок»
00.10 Х/ф «Человек ни-
откуда»
01.35 «Анатомия голо-
са. Джамала»
02.15 Киноляпы
03.25 Саундтреки

Воскресенье, 2
05.45 Х/ф «Если есть 
паруса»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Анатомия голо-
са. Джамала»
09.30 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Верные друзья»
10.20 Х/ф «Сокровище 
Серебрянного озера»
12.10 Х/ф «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»
14.05 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»
15.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
17.20 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
22.35 Х/ф «Черная стрела»
00.20 Х/ф Безумный день
01.35 Х/ф «Золушка по 
прозвищу Бонд»
04.45 Кинотрейлеры

ENTER-
ФИЛЬМ

- Она ушла навеки...
- Кто, жена?
- Да если бы! Вся моя 
зарплата ушла на тени 
для ее век.

* * * 
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ОВЕН  Овны на этой неделе добровольно возьмут 
на себя целый ряд сложнейших обязанностей. Вам ре-
комендуется пересмотреть свою жизненную позицию 
и подход к возникшим проблемам, начать действовать 
иначе, чем прежде, если хотите добиться поставлен-
ных перед собой целей.

ТЕЛЕЦ  В начале недели рекомендуется проявлять 
осмотрительность и осторожность. В отношении с 
коллегами постарайтесь держать дистанцию, не рас-
сказывайте им свои планы, так как кто-то может не 
дать вам реализовать их в реальность. В выходные 
дни появится возможность дополнительно заработать.

БЛИЗНЕЦЫ  Вы проведете эту неделю в приподня-
том настроении. Вам будет с легкостью удаваться бук-
вально все, что вы наметите воплотить в реальность.  
На выходных займитесь делами, так как они требуют 
вашего внимания, нельзя пускать все на самотек, хотя 
и очень хочется.

РАК  В начале недели рекомендуется быть сдержан-
ными, избегать волнений, необдуманных решений. 
Постарайтесь расстаться с тем, что мешает, таким об-
разом почувствуете легкость и радость от проделанно-
го. Могут возникнуть проблемы финансового плана, 
не стесняйтесь просить помощи у друзей.

ЛЕВ  Первая половина недели сложится очень 
успешно. Возрастет оптимизм, дела будут решаться 
быстро и качественно. Во второй половине недели, а 
также в выходные дни, вас ожидают приятные хлопо-
ты по благоустройству дома. Появится желание изба-
виться от всего лишнего.

ДЕВА  Ближайшая неделя обещает быть активной. 
Вам сейчас некогда расслабляться – у вас полно пла-
нов и дел, поэтому не позволяйте себе расклеивать-
ся. Постарайтесь несколько снизить свой жизненный 
темп и подумать об отдыхе. На выходных постарай-
тесь экономно расходовать свои финансы.

ВЕСЫ  В этот период Вам потребуется проявить всю 
свою смелость, совершайте волевые поступки, отстаи-
вайте свое мнение, таким образом, все сложные и, ка-
залось бы, невыполнимые задачи, вы сможете решить 
наилучшим и выгодным способом. Рекомендуется вни-
мательно следить за своим здоровьем. На выходных 
вас может обрадовать предложение о дополнительном 
заработке .

СКОРПИОН  Скорпионов ожидает неделя, полная 
встреч с людьми. Чужие секреты и неприятности при-
влекут ваше внимание. Вы будете советовать, сочув-
ствовать и посредничать. Станете более обычного по-
датливыми на предложения и просьбы. На выходных 
постарайтесь не переутомляться.

СТРЕЛЕЦ  На этой неделе Вас ожидает успех во 
всех коллективных видах деятельности. На службе 
сплоченным коллективом для вас станет пара надеж-
ных коллег, которым вы полностью доверяете. Вместе 
с ними вы реализуете очень сложный проект и суще-
ственно поднимете свой профессиональный рейтинг.  
На выходных постарайтесь быть менее активными. 

КОЗЕРОГ  Наступает благоприятная неделя для 
установления полезных и выгодных знакомств, 
поиска  дополнительных заработков. Кстати, сейчас то 
время, когда стоит доверять первому впечатлению о 
людях. Будьте очень внимательны к рабочим делам: 
возможны  ошибки. 

ВОДОЛЕЙ  Водолеям рекомендуется посвятить вре-
мя своей семье. Если у вас были запланированы другие 
дела, лучше перенесите их на потом. Воздержитесь от 
долгов и кредитов. Ближайшая неделя - благоприятный 
период для взаимодействия с документацией.

РЫБЫ  Финансовая сфера станет важной и значи-
мой на этой неделе. Рекомендуется тщательно пла-
нировать свои дела и с проявлением бурных эмоций 
быть более сдержанными. Прислушивайтесь к мне-
нию партнера, не будьте слишком самоуверенными. 

В этой рубрике мы разме-
щаем фото людей, случай-
но попавших в объектив во 
время съемок, сделанных 
нашими журналистами в 
публичных местах города.  

Для получения приза 
Вы должны узнать себя, 
вспомнить, где и когда 
было сделано фото и обра-
титься в нашу редакцию в 
течение недели со дня вы-
хода газеты. На прошлой 
неделе приз получил 
Анатолий Слепокуров.

с 27.05. по  02.06.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
24

Прогноз 
погоды

+22
+15

+23
+13

+24
+14

облачность/ 
осадки
t ̊С, днем
t ̊С, ночью
ветер, 
м/с

СБ, 
25

ВС,
26

ПН,
27

ВТ,
28

СР,
29

ЧТ,
30

+24
+15

+20
+15

+26
+15

+27
+17

4 2 21432

Лунный календарь стрижек 
ПН, 27 Стрижка благоприятно отразится на вашем влиянии на окружа-

ющих людей, а также на ваше здоровье. Окрашивание благо-
приятно скажется на вашем благосостоянии.

ВТ, 28 Не рекомендуется делать стрижку. Это может испортить ваши 
отношения с окружающими, что может стать источником 
проблем . Окрашивание возможно.

СР, 29 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.  

ЧТ, 30 Перенесите поход в парикмахерскую на другой день. Любые 
манипуляции с волосами могут нарушить ваше психическое 
равновесие и испортить отношения с окружающими.

ПТ, 31 Благоприятный день для стрижки волос, так как это может по-
мочь произвести отличное впечатление на окружающих. Окрас-
ка прогнозирует улучшение материального положения.

СБ, 1 Стрижка поможет вам стать более обаятельным и харизматич-
ным. Изменение цвета волос поможет вам привлечь энергию 
финансов и здоровья.

ВС, 2 День неблагоприятен для стрижки волос, окрашивание возможно.

с 27.05 по 2.06

*Примечание. Индекс геомагнитной активности Kp имеет уровни от 0 до 9. 
Сильным бурям соответствуют уровни Kp больше 4. Так называемые супер-
бури с Kp = 9 (G5) случаются достаточно редко. 

  27  28  29  30  31   1    2

Прогноз магнитных бурь 
и солнечной активности

магнитосфера 
спокойная 
магнитосфера 
возбужденная
магнитная
буря

G1 - слабая буря
G2 - средняя буря
G3 - сильная буря
G4 - очень сильная буря
G5 - экстремальная буря

с 27.05 по 2.06

Жена:
— Соточку тяпнешь?
Муж:
— Я и две могу тяпнуть, 

запросто!
— Решено, едем на дачу, 

возьми из кладовки тяпку.

После здоровой крити-
ки даже синяки сходят на 
удивление быстро.

Девушка опаздывает с 
перерыва, и тут как на-
зло звонок начальника на 
мобильный :

— Сидорова, ты где?
— Я на месте, в туалет 

выходила.
Начальник смотрит в 

окно и говорит: 
— А что ты, Сидорова, 

из туалета в двух пакетах 
тащишь?

— Доктор, помогите мне! 
Я так громко храплю, что 
пугаю всех, кого вожу в 
своем такси.

«Свадьба без драки - не 
свадьба!» - сказала неве-
ста и врезала свекрови по 
морде!

У бабушки был крайне 
неудачный день: и вафли 
не получились, и ноутбук 
зря испортила.

Несчастный случай про-
изо шел не фестивале пива 

– в гараж наведалась 
жена.

Мама пишет письмо 
сыну в тюрьму: 

— Сынок, с тех пор, 
как тебя посадили, мне 
всё тяжелее справляться 
по хозяйству. Вот сейчас 
надо огород перекопать и 
картошку посадить, а по-
мочь некому. 

Сын отвечает: 
— Мама, вы огород не 

трогайте, а то такое выко-
паете, что и Вас посадят и 
мне срок добавят. 

Мама: 
— Сынок, после твоего 

последнего письма при-
ходили полицейские, весь 
огород перекопали, ниче-
го не нашли. Ушли злые, 
матерились. 

Сын: 
– Чем смог – помог. Кар-

тошку сами посадите. 

— Официант! Почему в 
супе муха плавает?

— Нет, она уже не пла-
вает, сэр, она утонула. 

Просто удивительно, на-
сколько важна ваша ра-
бота, когда нужно отпро-
ситься с нее, и насколько 
она маловажна, когда вы 
просите прибавки в зар-
плате.

— Как там наш заказ?
—  Еще не закончили.
— А на каком вы этапе?
— Скоро начнем.

Слоеный салат 
«Восторг»  

Ингредиенты:
• 300 г шампиньонов
• 250 г отварного куриного 
филе 
• 150 г моркови по-корейски 
• 2 луковицы
• 2 небольших огурца
• майонез

Приготовление:  Порезать все соломкой. Обжарить на 
растительном масле грибы с луком, подсолить. Нама-
зать тарелку майонезом. Положить слой жареных гри-
бов с луком.
Вторым слоем положить измельченную куриную груд-
ку. Намазать майонезом. Положить слой корейской мор-
кови. Слой свежего огурца. Сверху салат смазать майо-
незом и украсить зеленью.

Куриные ножки в горчично-медовом 
маринаде в духовке

Ингредиенты:
• 8 куриных ножек
• 100 мл меда жидкого
• 4 ст.л горчицы дижонской 
• 4 ст.л лимонного сока
• 2 ст.л масла растительного
• 2 зубчика чеснока
• соус соевый-по вкусу
• соль, перец - по вкусу
• зелень

Приготовление: В ножках сделать проколы острием 
ножа, сложить в глубокую миску. Смешать мед, дижон-
скую горчицу, лимонный сок, растительное масло, сое-
вый соус, соль, перец и измельченный чеснок. Прома-
зать курицу, закрыть фольгой, поставить мариноваться 
в холодильник на ночь. Переложить ножки в форму и 
поставить в разогретую до 220 градусов духовку, запе-
кать 40-50 минут, поливая остатками маринада. Пода-
вать к столу, присыпав порубленной зеленью.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из прошлого номера

По горизонтали: Инкассо. Ту. Риони. Судак. Фаина. 
Хи. Тема. Маис. Ирга. Острота. Акт. Ковш. Тара. Окно. 
«Он». Бра. Рост.

По вертикали: Хит. Фарсах. Зона. Нумизмат. Сиу. 
Сода. Икс. Футболка. Имитатор. Сиг. Арака. Сад. Ряш-
ка. Трос. Вор. Ант.

По горизонтали: 1. Американская антилопа. 5. 
Спусковой крючок. 8. Тип жилища у якутов. 9. Дере-
вянная ограда. 10. Общая срочная работа на кора-
бле. 12. Окраска звука. 13. Музыкальный термин. 14. 
Американский писатель, автор философского романа 
«Конец вечности». 15. Заболевание кожи. 17. Страна 
в Африке. 20. Горный баран. 23. Непарнокопытное 
млекопитающее семейства лошадей. 24. Веломо-
биль для пяти и более человек. 25. Местный орган 

власти в отдельных немецких княжествах в 16-17 ве-
ках. 26. Реакция на переохлаждение, переедание или 
алкогольное опьянение. 28. Нарост, образующийся 
под действием горения. 31. Спортивная игра с мячом. 
34. Крупная хищная морская рыба. 35. Медвежья .... 
36. Незаполненное место в тексте. 37. Военная курт-
ка. 39. Мясное блюдо. 40. Смотритель гарема. 41. 
Дисциплина в мотоциклетном спорте. 42. Женщина 
легкого поведения. 43. Боковая часть, край дороги.

По вертикали: 1. Небольшая возвышенность. 
2. Неволя, кабала. 3. Стадо скота, перегоняемое 
для каких-нибудь хозяйственных целей. 4. Губная 
.... 5. Река во Франции и Германии. 6. След от плу-
га. 7. Французский актер, поэт, композитор, певец 
армянского происхождения. 9. Трясина, легкий по-
чвенный слой на заболачивающихся озерах, реках. 
11. Часть плуга. 15. Ненормативная .... 16. Город в 
Чехии. 18. Автор романа-сказки «Три толстяка». 19. 
Атмосферная явление. 21. Сарафанное .... 22. Век-
сельное поручительство. 27. Состояние, при кото-
ром от усталости или волнения плохо воспринимают 
и сознают окружающее. 28. Доносчик, ябедник. 29. 
Жажда на съестное. 30. Лунный грунт. 31. Настоя-
щая фамилия Анны Ахматовой. 32. Немецкий химик, 
один из создателей агрохимии. 33. Тонкая доска или 
фанера, вставляемая в раму. 37. Легкое женское 
белое покрывало из кисеи или кружева. 38. ...-век.

с-з с-в ю-в ю
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ТАЛОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «ПОПАСНЯНСКИЙ ВЕСТНИК»

Продажа или обмен
Покупка
Сдам
Сниму

Укажите рубрику
Ищу работу 
Знакомства
Животные
Разное

Попаснянский вестник
Этот текст в газете не публикуется!
ФИО:
Адрес:
Тел.:
Подпись:

Талон пришлите или принесите по адресу: 93300, г. Попасная, ул. Мичурина, 1 

Текст объявления, разборчиво (одна клетка - один символ, между словами - пустая клетка):

Бесплатные объявления - объ-
явления от физических лиц, не 
связанные с предпринимательской 
или коммерческой деятельностью, 
принимаются на талонах, а также 
в виде SMS-сообщения, которое 
можно отправить в редакцию по 
тел. 098-31-34-228, (стоимость 
- согласно тарифу вашего опера-
тора). Объявления, связанные 
с предпринимательской или 
коммерческой деятельностью, 
являются рекламой и размещают-
ся в соответствии с прайс-листом 
редакции. Редакция гарантирует 
в ближайшем номере публикацию 
только платных объявлений, бес-
платные публикуются в порядке 
очереди. Редакция может вносить 
правки в текст объявления, не ме-
няя его смысла.Ку
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27 мая, понедельник — 
Сидор Огуречник. Сидор 
Бокогрей. До этого дня 
по земле ещё заморозки 
ходили, но пришла им 
пора – отступить. На Сидора холодно – всё лето та-
кое. С этого дня прекращаются северные ветры. Если 
весь день ясный, то будет хороший урожай огурцов, 
а вот если день холодный да ветреный, то и огурцов 
не жди. 

28 мая, вторник — Пахомий теплый. Пахом Боко-
грей. В народе святой Пахом известен под именем 
Теплого, Бокогрея, так как с этого дня начинается на-
стоящее летне - весеннее тепло. «Пришел Пахом - за-
пахло теплом». На Пахома тепло - все лето теплое. 
Дым от костра клубится и ест глаза — к сырому дню. 
Если летит много паутины — лето обещает быть жар-
ким. 

29 мая, среда — Фёдор Житник. Простой народ на-
зывает святого Федора Житником, так как день памя-
ти этого угодника служит самым последним сроком 
для посева яровых. Если в этот день зацвела рябина 
— значит, установилось тепло. Лягушки и жабы шу-
мят во время холодного дождя — погода налажива-
ется. Чем медленнее меняется атмосферное давление, 
тем устойчивее будет погода.

30 мая, четверг —Евдокия Свистунья. Ондрон. Он-
дрон с дождём. В этот день окучивали картошку. Про-
сят, чтобы открыл сторож Ондрон небесные ворота и 
пролились дожди на зерно, что в землю легло. Какова 
Евдокия - таково лето. На Евдокию - свистунью ве-
тры свистят. Весна сухая — лето дождливое, осень 
ранняя. Периоды цветения яблони, сирени и рябины, 
как правило, совпадают с хорошим клевом рыбы. 

31 мая, пятница — Федот Овсяник. Семь дев 
(Александра, Текуса, Клавдия, Фаина, Ефрасия, Ма-
трона, Иулия). Мошкара собирается тучей — к хо-
рошей погоде. Пчелы массово сидят и гудят на со-
цветиях рябины или черемухи — к хорошей погоде в 
предстоящий день. 

1 июня, суббота — Иван долгий. Если первые два 
дня июня льет дождь - весь месяц сухой. Идет дождь 
- несет рожь. На Ивана Долгого продолжают сажать 
огурцы. После Ивана не надо жупана. Сильные росы 
в июне - к плодородию, а частые туманы - к обилию 
грибов. 

2 июня, воскресенье — Фалалей Огуречник, Гря-
дочник, Тепловей. На Фалалея сажай огурцы. Множе-
ство шишек на елях - к урожаю огурцов. По народной 
примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это 
тайно: от любопытных нужно было скрывать и огуреч-
ную гряду, и первый выросший на ней огурец. Этот 
огурец срывают и закапывают где-нибудь на огороде, 
чтобы урожай огурцов был хорошим. 

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукувано-
го гр. Ковальова Олега Олеговича, 28.12.1990 р.н., 
зареєстрований та мешкав  за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, с. Підлісне, вул. Красна, 12,  
який переховується від органу досудового розслідування 
за скоєння кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 408 КК України.

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукуваного гр. Ан-
дросова Сергія Сергійовича, 16.09.1994 р.н., раніше меш-
кав за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Лева-
невського, 61, який скрився від військової прокуратури та 
розшукується за скоєння кримінальногоправопорушення, 
передбаченого ст. 407 ч 3 КК України. 

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукуваного гр. 
Ситенко Олександра Миколайовича, 08.03.1993 р.н., 
раніше  мешкав за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, пров. Кубанський, 16, який скрився від військової 
прокуратури та розшукується за скоєння кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 408 ч 2 КК України

Увага: розшук!

Предоставляем полный 
комплекс ритуальных услуг

Работаем круглосуточно.
Тел. 093-865-55-48, 066-55-36-718, 097-408-44-78.

«Ритуальные услуги» г. Попасная
ул. Леваневского, 11, возле рынка (между «Ласуня» и «Украиной»)

Большой ассортимент 
букетов и корзин

Большой выбор памятников

20.04.1954 г. - 26.05.2016 г.

26 мая исполняется 3 года 
светлой памяти

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена, дети, внуки

Приходько 
Александра 
Ивановича

Маша Любич – ребенок 
с ДЦП нуждается в де-
нежных средствах для 
дорогостоящего лече-
ния в клинике профес-
сора В.Козявкина города 
Трускавец . На проезд, 
питание и лечение необ-
ходимо 25 тыс. грн. Ма-
шеньку содержит одна 
бабушка Алексеева Ири-
на Леонтьевна, таких 
средств у нее нет. Просим 
откликнуться неравнодушных людей. 
Номер карточки и телефона бабушки: Приватбанк 

5168-7427-2617-2533, 095-046-65-80.

Срочно нужна помощь!

Шановні підприємці!
Попаснянська районна державна адміністрація 

запрошує Вас прийняти участь у майбутніх святко-
вих заходах, а саме організовувати виїзну торгівлю на 
район них святах. 

Бажаючих просимо звертатись до управління 
економічного розвитку і торгівлі на електронну адресу 
popasna_ec@ukr.net або за телефоном (06474) 3- 11-67 

Програма СБУ 
«На тебе чекають вдома» 
продовжує повертати 
колишніх бойовиків 
до мирного життя

Завдяки Програмі Служби безпеки України «На 
тебе чекають вдома», ще один колишній учасник 
терористичної організації «ЛНР» повернувся до мирно-
го життя.

Співробітники СБУ встановили, що у квітні 2018 
року мешканець тимчасово окупованого Лутугинсько-
го району через матеріальні труднощі вступив до так 
званої «народної міліції ЛНР». У лавах проросійських 
сепаратистів чоловік залучався до чергувань на бойових 
позиціях терористів, будував фортифікаційні споруди, 
спостерігав за позиціями військовослужбовців ЗСУ. За-
знавши морального тиску та фізичних знущань з боку 
бойовиків, чоловік швидко розчарувався у своєму виборі.

У листопаді минулого року бойовик перейшов на 
підконтрольну українській владі територію і звер-
нувся до правоохоронців. Після ретельної перевірки 
співробітники СБУ встановили, що чоловік не брав 
безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняв інших 
тяжких та особливо тяжких злочинів.

У травні рішенням суду колишнього учасника НЗФ 
звільнено від кримінальної відповідальності.

З початку 2019 року Програмою СБУ «На тебе чекають 
вдома» скористалося одинадцять колишніх учасників 
терорганізації «ЛНР», п`ятеро з них уже повернулись до 
мирного життя. Загалом за час існування Програми на 
Луганщині від кримінальної відповідальності звільнено 
сорок три особи.

Служба безпеки України нагадує, що відповідно 
до ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, від 
кримінальної відповідальності звільняються особи 
(крім керівників та організаторів), які добровільно 
повідомили правоохоронні органи про терористич-
ну діяльність, сприяли її припиненню або розкрит-
тю злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або 
діяльністю такої групи чи організації, та якщо в їхніх 
діях немає складу іншого злочину.

Прес-центр СБ України

Створити громадську 
організацію допоможуть 
онлайн
За допомогою електронного сервіса Міністерства 

юстиції України – Онлайн будинок юстиції можна 
отримати необхідні послуги для подальшого ство-
рення громадської організації.
Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація.
Доступні послуги для громадських організацій:
• попередній правовий аналіз документів на 

реєстрацію громадської організації;
• безкоштовний пошук відомостей у єдиному дер-

жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань;

• пошук відомостей в Реєстрі громадських 
об'єднань.

Нагадуємо, що зареєструвати громадську 
організацію в Попаснянському районі можна за до-
помогою районного Центру адміністративних послуг.

Катерина РАДІОНОВА

Втрачений атестат про повну середню освіту № 16038416, виданий 
на ім’я Сємьонової Анжеліки Сергіївни 23. 06. 2001 р. Попаснянською 
ЗОШ № 24.

Утерянный военный билет ОПК № 11/21, выданный на имя Бутова 
Максима Сергеевича.

Загублене посвідчення учасника бойових дій АБ № 461191, видане 
19 жовтня 2018 року на ім’я Кондакчяна Мегера Тиграновича.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Мінімальну пенсію у цьому 
році підвищать в два етапи

В Україні в поточному році заплановано ще два 
підвищення прожиткового мінімуму, який безпосе-
редньо пов’язаний із зростанням мінімальної пенсії, 
інформує 1NEWS з посиланням на прес-службу 
Міністерства соціальної політики.

Стало відомо, що вже в липні 2019 року мінімальна 
пенсія збільшиться на 67 гривень (до 1564 гривень), а в 
грудні – на 74 гривні (до 1638 гривень).

Також будуть підвищені виплати для осіб, які втратили 
працездатність, оскільки прожитковий мінімум для та-
ких людей, дорівнює мінімальній пенсії.

Відзначається, що відповідні зміни передбачені 
пенсійною реформою.

Також українці, які отримують мінімальну пенсію, мо-
жуть розраховувати на щорічну так звану 13-ту пенсію. 
Кабінету міністрів доручено підготувати розрахунки 
щодо виплати щорічної 13-ї пенсії малозабезпеченим 
пенсіонерам та недопущення підвищення тарифів на 
газ для населення.

Нагадаємо, українські заробітчани мають право на 
отримання іноземної пенсії. Стало відомо, що Україна 
уклала двадцять договорів про соціальне забезпечен-
ня українців, які працюють за кордоном. Щоправда, це 
стосується тих заробітчан, які працюють за договором 
та платять податки.

Прогнози аграріїв: 
обвал цін на цибулю 
і дефіцит моркви

На оптових ринках вже з'явилися нові парії вітчизняного 
овоча нового врожаю. Цибулю вже продають по 15-20 
гривень за кілограм. Також на ринку є закордонна цибу-
ля з Узбекистану та Єгипту, за вартістю вона майже не 
відрізняється від вітчизняної. 

Як зазначає tsn.ua, за останній місяць цей овоч впав у 
ціні на 30%.

Разом з тим, зараз досить напружена ситуація на ринку 
із морквою, запаси якої в українських фермерів майже 
закінчилися. Наразі кілограм моркви коштує 19-20 гри-
вень, але ціни на неї зростатимуть.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що в Україні 
дешевшає цибуля. За місяць цей овоч впав у ціні на 
30%. 
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Она работает 
- Вы отдыхаете! 

Заказать 
рекламу, 
объявления 
можно 
по телефонам:

(06474) 2-03-67,  099-04-84-508

Металлочерепица
Металлопрокат в ассортименте
Лесо-пиломатериалы
Ондулин
Шифер Линолеум
Тротуарная плитка от произво-
дителя (доставка, укладка)
Строительные материалы: цемент, сухие смеси
Цветной шифер, рубероид, еврорубероид
Гипсокартон + комплектующие
Панель пластиковая + комплектующие
Канализационные трубы * поликарбонат
Керамическая плитка (керамогранит)
Профнастил * пенопласт
Битум * лакокрасочная продукция
Межкомнатные двери (пр-во Беларусь)
Сайдинг * Ламинат * Трубы (Новомосковск)
Панели МДФ и многое другое
Новинки – газобетон, блок-хаус. Вагонка (липа, ольха)

Региональный представитель торговой компании «Будмайстер»
Заказ по телефону

Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

г. Лисичанск, тел.: 093-19-20-602,
067 – 622 – 63 – 23; 050 – 825 – 81 – 22.

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

стиральных машин-автоматов 
и другой бытовой техники 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел. 063-681-14-77, 068-740-22-87, 050-028-47-32.
кроме газовой. На дому у заказчика.

(И их установка)

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК, 

ПЕРИН, ОДЕЯЛ
Ремонт одежды

г. Попасная ул.Мичурина, 8 
(р-н горсовета, здание

 ДОСААФ)
Тел. 050-595-78-11, 

067-119-44-35

куплю перо

Га ра н т и я  и 
К ач е с т в о

Тел. 096-126-16-17

 Тротуарная 
плитка, 

еврозаборы, 
вазоны, 

урны 
и др. изделия 

из бетона

Такси на Бахмут

Бронирование мест: Ежедневно
Тел. 095-204-66-21, 063-045-44-49

Номер и дата принятия решения о выдаче лицензии № 104 от 05.03.2019г.
Стоимость проезда 50 грн

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЦСР «АВРОРА»

050-919-21-22, 066-181-61-81, 093-826-83-06

г. Лисичанск: проспект Победы,56 
Центральная горполиклиника, 
каб. 65 (3 этаж), 
понедельник и среда с 9.00 до 13.00

диагностика   подбор   настройка   гарантия

РЕКЛАМАБурение скважин
Тел. 066-64-92-945, 097-42-35-867

Куплю старые советские фотоаппараты  
    и объективы к ним.

Антиквариат, монеты, награды, иконы, 
резьбу по дереву и кости.

Тел. 050-043-07-43; 093-437-61-50; 093-104-90-69

Продам дрова. 
Тел. 063-251-53-25.

 Тел. 093-912-29-26,
 095-847-28-83 - Оксана

Камышевахский маслоцех

График работы: с 8.00 до 12.00, 
выходные: суббота, воскресенье 

Масло, макуха, топливные брикеты

Реализует семена

СТАРТ И ОТКОРМ

ячменя, пшеницы, кукурузы, 
овса, гороха, а также:

ракушку, отруби, комбикорма 
для всех видов птиц, кролей, свиней

ПРОИЗВОДСТВО GAZDA

Крупы: ячневая, пшеничная, кукурузная

Продам телку 

2,5 месяца, 

выпоена. 

Тел. 099-748-59-89.

Національна аптечна мережа у зв’язку з відкриттям нової аптеки
ЗАПРОШУЄ НА 

ПОСТІЙНУ РОБОТУ
- провізорів,
- фармацевтів Офіційне працевлаштування, 

високий рівень зарплати, повний соцпакет.
Тел. 0800-508-848, 050-423-25-62, 067-567-64-35 Анна 

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

Благоустроенная 1 - комн. кв. с печным отоплением, 2/2. Город. 
Вариант – с мебелью. Тел. 066-660-13-64.

1- комн. кв. в центре города, рядом ДК, школа, садик, остановка. 
Двойная метал. дверь, спутниковая антенна, интернет, пласт. окна. С 
мебелью. Тел. 066-195-43-22, 098-596-45-51.

1- комн. кв., г. Попасная, ул. Базарная,2. 4/5. Без ремонта. Солнечная 
сторона. Цена договорная. Тел. 067-145-40-88, 063-431-82-95, 2-09-06.

1-комн. кв. по ул. Первомайская,58, 7 этаж. Тел. 067-138-85-48.
2-х комн. кв. по ул. Бахмутская 306. Пластик. окна, индив. отопление, 

бронированная дверь. Небольшой участок земли. 1-й этаж. Тел. 050-872-82-82
2-х комн. кв. по адресу ул. Мироновская, 6-а, район Черемушки. Тел. 

067-138-85-30.
3-х комн. кв. в центре города. Заходи и живи. Тел. 096-551-86-50
3-х комн. кв. по ул. Бахмутская, 1/5, индив. отопление, пластик. окна. 

Тел. 093-844-40-69.
3-х комн. кв., 1 эт., ВРЗ. Жилое состояние. Рядом стадион, садик, школа, 

остановка. Тел. 099-527-24-78.
4-х комн. кв. на ВРЗ, 5 этаж, лоджии, кухня, большой лифт. Тел. 068-

696-43-28. 
Газ. дом или меняю. Можно в рассрочку. Имеются все хозпостройки, 

гараж, вода без перебоев, огород 6 соток. Тел. 063-851-47-29.
Газ. дом, г. Попасная, ул. Оборонная. Газ. отопление + твердосплавный 

котел, гараж, хозпостройки, приусадебный участок 6,7 соток. Тел. 095-053-
64-67, 063-466-12-59

Продаю или меняю на квартиру газ. дом на 7 комнат со всеми 
удобствами + печное отопление. Во дворе летняя кухня на 2 комнаты, 
сарай. Торг реальному покупателю. Тел. 063-851-14-29, 068-971-14-45 

Газ. дом со всеми удобствами, окна пластиковые, дом утеплен, крыша 
дома перекрыта и в доме сделан ремонт. Летняя кухня газ. на три комнаты, 
погреб в кухне и во дворе. Хоз. постройки и земельный участок. Тел. 063-
452-14-60, 096-776-80-51

Газ. дом по ул. Шолохова. Во дворе колодец, хоз. постройки, гараж, 
вода в доме, погреб, земельный участок 10 соток. Тел. 063-42-94-940, 

095-022-43-09
Срочно продам дом или поменяю на квартиру. Дом утепленный, 

окна пластиковые, газовое и печное отопление. Удобства в доме. Огород 
10 соток. В центре города Попасная. Тел. 063-069-52-49.

Дом по ул. Первомайская, 117. Тел. 098-53-11-254.
Дом по ул. Пролетарская, пл. 64,6 м2, во дворе вода, хоз. постройки, 

приусадебный участок 6 соток, печное отопление. Р-н Мишкиного поля. 
Тел. 097-144-96-62, 063-228-38-40

Дом или поменяю на квартиру. Газовое отопление и печное. 
Утепленный, окна пластиковые, удобства в доме. Огород 10 соток. В 
центре города Попасная. Торг уместен. Тел. 063-069-52-49.

2-х этаж. дом, s=90 кв. м, кирпичный, имеются все хозпостройки, 
скважина. Отопл. жидким и тв. топл. Зем. участок 12 соток. Расположен на 
берегу р. Сев. Донец, в 10 км от г. Лисичанска. Тел. 050-584-31-52.

Срочно газ. дом из 4-х комн., р-н Город. Недорого, цена договор. Тел. 
063-341-34-53.

Дачный участок (виноградник) в обществе виноградарей им. Мичурина 
г. Попасная с дачным домиком (имеется подвал), S=5 соток. Тел. 095-053-
64-67, 063-466-12-59.

Металлический гараж г. Попасная, пер. Красный, 50. Тел. 095-856-40-
21, 096-294-39-31.

Электропечь «Мечта» на две конфорки, с духовкой. Тел. 068-971-14-45.
Мотороллер муравей 2м, двухместный, алюминиевая будка, красный. 

Тел. 099-069-21-32
Чайные, кофейные, столовые сервизы, скороварка, тарелки 3 грн/шт и 

др. посуда. Тел. 068-971-14-45, 063-851-47-29
Банки 0,5 л, 1 л, 3 л. Кастрюли 20 л, 40 л. Тел. 068-971-14-45, 063-851-

47-29
Новая скороварка, столовые сервизы. Тел. 063-851-47-29
Коллекция журналов «50 художников. Секреты живописи» - 50 журналов. 

Банки 0,5 л, статуэтки, тарелки, кулинарные книги. Тел. 073-164-56-93.
Книги, бензонасос для полива, шланги, трубы асбестоцементные, 

одежда мужская и женская, мебель, кровати. Тел. 098-446-11-09. 
Пчелосемьи. Тел. 099-069-21-32
4-х месячные поросята и действующий хряк породы Дюрок. Тел. 097-

732-57-08, 093-807-07-03
Молоко коровье и козье по 40 грн – 3 л. С доставкой на дом. Молоко 

жирное, вкусное, не имеет посторонних запахов. Тел. 068-423-77-40
Дрова. Тел. 097-732-57-08, 093-807-07-03. 

ПРОДАЕТСЯ

Потрібні охоронці. 
Вахта. Київ. Житло 

надаємо безкоштовно
Тел 050-410-01-19,

097-255-88-85

КУПЛЮ
Картины, старинные 

монеты, монеты СССР, 
часы, иконы, бусы, 

самовары, подстакан-
ники, значки, медали, 
фарфор, статуэтки, 

игрушки СССР, столовые 
приборы и др. предметы 

старины.
Тел. 095-394-49-20; 

098-433-00-46; 093-011-
07-05.

У Золотому, Гірському та Оріховому відключать 
газопостачання у зв’язку з ремонтними роботами.
Про це повідомило публічне акціонерне товари-

ство з газопостачання та газифікації «Луганськгаз».
Відключення відбудеться 26 травня о 20.00. При-

чина відключення – ремонтні роботи на газопроводі 
середнього тиску та проведення планових робіт.  
Відновлять газопостачання 30 травня з 9.00 при 

наявності мешканців. З собою треба мати паспорт 
газифікованої квартири, акт перевірки ДВК та 
договір на обслуговування імпортного обладнання.
Нагадуємо: не забувайте перекривати крани газо-

вих приладів у своїх домівках!
Катерина РАДІОНОВА

У Попаснянському районі 
на кілька днів відключать 
газопостачання
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Уважаемые читатели!
Хотите сделать подарок родным, 
близким, друзьям или коллегам? 

Поздравьте их теплыми 
и душевными словами 

в оригинальном оформлении 
в нашей газете

ул. Мичурина, 1 (здание горсовета, 3 эт.)
 (06474) 2-03-67 

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Бараннікова 
Юрія Івановича 
- Почесного громадянина міста 
Висоцьку 
Наталію Олександрівну 
- начальника оргвідділу виконкому міської ради 

24 травня

29 травня

Хай кожен день дарує радість
Хай сонце світить вам завжди,
Роки ніколи вас не старять,
І не приносять в дім біди.

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

25 травня

Нехай душа у вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.

Іванову 
Галину Григорівну 
- заступника начальника відділу фінансово-
господарського забезпечення

Шулік 
Валентину Василівну 
- заступника начальника відділу освіти  
Димарчука 
Сергія Олексійовича 
- начальника відділу Держгеокадастру у Попаснянському 
районі

Сумченко 
Інну Михайлівну 
- заступника начальника управління фінансів

Козир 
Яну Сергіївну 
- головного спеціаліста служби у справах дітей  
Цьову 
Олександра Дмитровича 
- депутата районної ради 

Сінкевич 
Юлію Георгіївну 
– головного спеціаліста відділу культури 

26 травня

26 травня

25 травня

27 травня

27 травня

28 травня

Коллектив управления финансов 
Попаснянской РГА

сердечно поздравляет с днем рождения
26 мая

с юбилеем

Подруги

Иванову 
Галину Григорьевну

25 мая

КУПЛЮ ТРАКТОР  Тел. 050-563-71-59

Лиц. АЕ № 268045Юлия

ЕЖЕДНЕВНО!
КОМФОРТАБЕЛЬНЫМИ МИКРОАВТОБУСАМИ

ПОПАСНАЯ-ХАРЬКОВ

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!
КОНСУЛЬТАЦИИ И БРОНЬ МЕСТ ПО ТЕЛ:

0-999-013-999, 067-165-66-02,
 063-062-92-82

ФОП Шемерда С. А. Лицензия №646 от 24.07.2018(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

• Из Попасной в 6:00
• Из Харькова ЮЖД в 12:00

Посадка пассажиров с остановок 
общественного транспорта в Вашем районе!

 

- Пассажирские перевозки по городу, 
области и Украине.
- Трансферы в аэропорт и ЖД вокзалы.
- Экскурсионные поездки (Святогорск)
- Транспортное обслуживание  делегаций, 
свадеб и торжественных мероприятий.
- Туры выходного дня

ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА

ПОЕЗДКИ НА АЗОВСКОЕ МОРЕ

В магазине 
PRIKID
Новый завоз 
купальников 
Адрес: ул. Бахмутская, 6 
График работы: 
вт. – вс. 10-00 - 18-00, 
пн. - выходной. 

ЗАКАЗ АВТОБУСА

Тел. 050-671-23-96, 096-722-61-98, 
093-108-71-59.

• Поездки по городу и Украине, 
• мероприятия, экскурсии, 
• деловые поездки, 
• поездки на отдых, на море, 
• туристические поездки, 
• поездки на соревнования.

От 6 до 50 мест Форма оплаты любая

Рішення №963 від 29.12.2018

Кафе «Корона»
- Кавказская кухня 
- Европейская кухня
- Украинская кухня
- Комплексные обеды – 80 грн

Комфортабельные VIP-комнаты
Адрес: ул. Мира, 153 ж. Тел. 063-580-82-96

Приглашаем всех желающих посетить наше

Куплю старое и неисправное:
Автомобили, газовые колонки, холодильники, чугунные ванны, бата-
реи, газовые печки, стиральные машины, сварочные аппараты, акку-
муляторы, телевизоры, аудио-радио-аппаратуру, платы, металлолом  

Самовывоз. Тел. 073-465-54-08.

Всегда живи на ноте позитива,
Ведь книгу жизни пишем только раз.
Будь молода, здорова, и красива,
И счастлива по жизни, как сейчас!

Сумченко 
Инну Михайловну
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,

Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.


