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Предприятию 

«КОРУМ РИПЕЙР» ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
горно-шахтного оборудования

Р а б о т а  в  г .  Д о б р о п о л ь е
• Официальное оформление
• Льготный стаж по списку № 1
• Выплата зарплаты 2 раза в месяц

Тел. 095 231 66 33

• Медицинское страхование
• Иногородним осуществляется 

компенсация аренды жилья

Реклама

Летние  скидки 
Romantic

Золото от 900 грн
Ждем Вас с 9.00 до 18.00 по адресу ул. Николенко, 22

Тел. 095-730-09-93, 097-258-14-37, 073-152-23-87

за 1 г.Виконавчий комітет 
Попас нянської міської ради 
запрошує взяти участь 
колективи підприємств, 
організацій та установ, 
громадських організацій 
міста Попасна у міському 
конкурсі «Гордість Попас
ної2019» за наступними 
номінаціями:

«Відкриття року»,
«Підприємство року»,
«Господарник року»,
«Громадський діяч року»,
«Кращий працівник заліз

ничної галузі»,
«Кращий вчитель року»,
«Захисник року»,
«Керівник року»,
«Кращий працівник медич

ної сфери»,
«Меценат року»,
«Митець року»,
«Кращий підприємець року»,
«Кращий працівник сфери 

послуг року»,
«Професіонал року»,

«Родина року»,
«Кращий спортсмен року»,
«Кращий наставник року».
Заявки на участь в Конкурсі 

по кожному претенден
ту подаються секретарю  
експертної комісії до 20 лип
ня 2019 року за адресою: 
м. Попасна, вул. Мічуріна, 
1, виконком Попаснянської 
міської ради.

Заявка обов’язково 
включає:

а) відомості про претен
дента (прізвище, ім’я, по 
батькові; число, місяць і рік 
народження; місце роботи 
або членство в організації 
із зазначенням адреси 
організації та займаної 

посади; адреса місця 
проживання, домашній 
та службовий телефо
ни), завірені керівником 
організації та головою 
профспілкового комітету, 
із зазначенням номінації;

б) довідкихаракте
рис тики досягнень пре
тендента, підписані 
керівником організації та 
головою профспілкового 
комітету за основним 
місцем роботи пре
тендента (керівником 
громадської організації);

в) довідки про історію, 
розвиток, досягнення під
приємства, організації, 
уста нови, підписані 
керів ником організації та 
головою профспілкового 
комі тету.

Організаційний 
відділ виконкому 

Попаснянської 
міської ради

Заканчивается подписка 
на второе полугодие 2019 

года на газету 
«ПОПАСНЯНСКИЙ 

ВЕСТНИК» 

Оформляйте в почтовых 
отделениях района!

Запрошуємо взяти участь 
у загальноміському конкурсі 
«Гордість Попасної-2019»

У районі сталася 
трагічна ДТП. Є загиблі

На автошляху між селищем Тошківка-1 та селищем 
Тошківка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє поліція Луганщини.
У середу, 12 червня, о 15.20 до Попаснянського відділу 

поліції  надійшло повідомлення про смертельне ДТП.
Поліція попередньо встановила, що на автошляху 

сталося зіткнення двох мотоциклів «ІЖ» та «Suzuki». 

Внаслідок зіткнення на місці ДТП від отриманих 
тілесних ушкоджень загинули три хлопця – два водії та 
пасажир. Двоє з загиблих - неповнолітні. З травмами 
госпіталізована 16-річна дівчина.

Наразі співробітники слідчо-оперативної групи Попас-
нянського відділу поліції з’ясовують подробиці ДТП.

Катерина РАДІОНОВА

Рятівники діставали 
чоловіка з колодязя
17 червня о 05:49 до Служби порятунку «101» 

надійшло повідомлення про те, що по вулиці 
Зарічна у Попасній чоловік впав у колодязь та не 
може вибратися з нього самостійно.
На місце події одразу прибули рятувальники 30-ї 

Державної пожежно-рятувальної частини. З коло-
дязя чоловіка, 1958 року народження, дістали за 
допомогою рятувальної мотузки.
Виявилось, що потерпілий проводив ремонтні роботи 

безпосередньо в колодязі. В нього випадково злама-
лась драбина і чоловік не зміг самостійно вибратись .

Володимир ЗАРУБА

Невідомо з яких причин неповнолітнім дозволили сісти за кермо

Подорвали инкассаторский 
автомобиль

Около 9.00 19 июня на дороге между селом Николаевка и 
поселком Врубовка на самодельном взрывном устройстве 
подорвался инкассаторский автомобиль ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
«Пострадавших среди инкассаторов нет, машина прак-

тически не пострадала», - сообщил и.о заместителя на-
чальника ГСПЧ-30 Андрей Хринник.

По информации пресс-службы ПриватБанка, работни-
ки банка и деньги были своевременно заблокированы в 
безопасном бронированном отсеке автомобиля.

Источник сообщает, что ПриватБанк гарантирует воз-
награждение в размере 50 тысяч гривен за любую ин-
формацию, с помощью которой можно будет установить 
личности подрывников. Передать информацию в банк 
можно по телефону (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на 
электронную почту dezhurka@pbank.com.ua. Конфиден-
циальность гарантируют.

Сотрудники Попаснянского отдела полиции ведут след-
ственные действия.

Екатерина РАДИОНОВА
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Собакам обеспечивают нормальные условия содержания

Нагородили та підняли настрій піснями

Янголи в білих халатах: вітали медичних 
працівників

В Попаснянському Будинку культури 14 червня 
відбувся урочистий захід, присвячений Дню медич-
ного працівника.
До присутніх у залі зі словами вдячності та 

привітань зверталися керівники медичної сфери, 
представники влади міста та району. Працівники 
медичних закладів району отримали грамоти, квіти, 
подарунки та грошові сертифікати.
Відзначив своїх працівників та побажав терпіння го-

ловний лікар Попаснянської центральної районної 

лікарні Олександр Ковальчук. Керівниця Попас-
нянського центру первинної-медико-санітарної 
допомоги Віра Гурова, окрім нагородження своїх 
підлеглих, зі сцени прочитала зворушливий вірш 
про нелегку долю представників їх професії та не-
вдячне відношення до лікарів деяких людей.
Музичні привітання зі сцени дарували солісти і 

танцюристи Попаснянського РБК, Будинку дитячої 
та юнацької творчості тощо.

Катерина РАДІОНОВА

23 червня – День 
державної служби України

Шановні державні службовці Попаснянщини!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом -Днем 

державної служби!
Висловлюємо найщиріші слова подяки усім держав-

ним службовцям, які з повною віддачею працюють на 
благо жителів нашого району.

Працювати в державних органах, забезпечувати ви-
конання завдань і функцій держави - відповідальна 
справа, від виконання якої залежить успіх політичних, 
економічних та соціальних перетворень, благополуччя 
людей, їх відношення до влади.

Упевнені, що запорукою успішного виконання постав-
лених завдань будуть професіоналізм, старанність, 
завзяття та практичний досвід, які й надалі будуть 
слугувати  людям.

З особливим теплом хочеться подякувати за сумлінну 
та наполегливу працю ветеранам, які більшу частину 
свого життя присвятили державній службі та зараз пе-
ребувають на заслуженому відпочинку.

Від душі бажаємо вам і вашим родинам світлих 
життєвих обріїв, добра та щастя, міцного здоров'я та 
задоволення від такої почесної праці.

Нехай поруч з вами завжди будуть талановиті 
однодумці та колеги, вірні друзі.

22 червня – День скорботи і 
вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні

Шановні жителі  Попаснянського району!
74 роки з дня  початку війни з фашизмом –  це трагічна 

дата у нашій історії. Все, що пов’язане з цією страшною 
війною, навіки викарбовано в історичній та генетичній 
пам’яті народу, тому ми згадуємо людей, які у грізні  роки 
виявили мужність та відвагу у битві з ворогом.

22 червня 1941 року розпочалась найжахливіша війна 
в історії нашого народу. Цей вікопомний день уособлює 
героїзм, силу духу й вічну скорботу за мільйонами 
нерозквітлих українських доль, нездійсненних мрій і 
задумів.

Найжорстокіші випробування і нелюдські страждання, 
колосальні жертви і скалічені долі, загублене дитинство і 
втрачена юність – таке не стирається з історичної пам’яті.

Віддати данину пам’яті тим, хто не повернувся з війни, 
сивочолим ветеранам, що здолали фашизм, вдовам, 
дітям війни – священний обов’язок всіх цивілізованих 
людей, незалежно від їх політичних уподобань.

Для українського народу війна була тотальною. Кож-
на родина і кожна людина, незалежно  від віку, статі і 
соціального стану, були втягнуті у надзвичайно жор-
стокий вир війни. Територія України  була одним з 
вирішальних театрів бойових дій, де двічі прокотилися 
смертоносні фронтові вали.

Тож згадаймо в цей день у думках і молитвах кожного, 
хто поклав своє життя на вівтар боротьби за перемогу у 
війні з фашизмом.

Вічна та світла їм пам’ять.
Сергій ШАКУН,

голова Попаснянської 
райдержадміністрації

Микола ЧЕРНІКОВ, 
в.о. голови, заступник 
голови  районної ради

Юрій ОНИЩЕНКО,
Попаснянський міський голова

Сергій ШАКУН,
голова Попаснянської 
райдержадміністрації

Микола ЧЕРНІКОВ, 
в.о. голови, заступник 
голови  районної ради

Юрій ОНИЩЕНКО,
Попаснянський міський голова

Общественная организация «ЗооКонтроль» тре-
тий год работает на территории Попаснянского 
района, уже дважды специалисты провели вакци-
нацию и стерилизацию бездомных собак в Попас-
ной. В 2019 году специалисты организации помимо 
районного центра проводят аналогичную работу в 
Горском и Золотом.
В Горском в течение десяти дней отловили, вакци-

нировали и стерилизовали более 60 собак. Сейчас 
такая же работа проводится в Золотом. 
Всех собак содержат в вольерах. Операции вы-

полняют в мобильном комплексе, который обору-
дован современным медицинским оборудованием. 
После животные также несколько дней находятся 
под наблюдением. Отличить этих собак можно по 
цветным биркам на ухе с названием населенного 
пункта. 
В Горском на проведение вакцинации и стерили-

зации выделили 150 тысяч гривен. В Золотом в 
бюджет на 2019 год заложили средства в размере 
110 тысяч гривен. В Попасной на эти цели преду-
смотрено 199 тысяч гривен. Работы в районном 
центре начнут сразу же после Золотого. 

Владимир ЗАРУБА

«ЗооКонтроль» провел стерилизацию и вакцинацию 
собак в Горском, сейчас работают в Золотом

Що посіяли 
фермери у
нашому 
районі

Ми дізналися у 
керівника районного 
управління агропро-
мислового комплексу 
Олександра Зуя про 
те, що вже зроблено 
у районі, та порівняли 
кількість посівів 2018 та 
2019 років.

«Працівники аграрного 
комплексу з року в рік, 
незважаючи ні на які 
примхи, наполегливо 
працюють на урожай 
поточного і майбутніх 
років, і результат 
неодмінно приходить», 
- повідомив Олександр 
Сергійович.

Аграрії придбали у 
2019 році 2,5 тисячі тонн 
мінеральних добрив, 
якими підживили 10,0 
тис. га озимих культур, 
в тому числі 9,8 тис. га 
озимої пшениці та 0,2 
тис. га озимого ячменю.

Матеріально-технічна 
база господарств 
на 100% дозволила 
підготовити наявну 
техніку до роботи. 
Вистачає й паливно-ма-
стильних матеріалів.

Господарства району 
посіяли: ярого ячменю 
– 768 га (у 2018 р. – 905 
га), ярої пшениці –  229,5 
га (у 2018 р. – 215 га), го-
роху – 229 га (у 2018 р. – 
159 га), сорго - 213 га (у 
2018 р.- 90 га), кукурудзи 
на зерно – 542 га (у 2018 
р. – 370 га), соняшнику 
– 5558,1 га (у 2018 р. – 
6852 га), льону – 115 га 
(у 2018 р. – 106 га).

Катерина 
РАДІОНОВА

Чергове засідання ви-
конавчого комітету 
Попаснянської міської 
ради відбулося 13 червня, 
на якому було розглянуто 7 
питань. 

Зокрема, члени викон-
кому погодили графік ро-
боти закладу харчування, 
затвердили План робо-
ти виконавчого комітету 
Попаснянської міської 
ради на ІІ півріччя 2019 
року та присвоїли пошто-
ву адресу магазину про-
мислових товарів по вул. 
Первомайська, який неза-
баром відкриється.

Внесені зміни до місцевого 
бюджету міста Попасна на 
2019 рік. Зміни обумовлені 
отриманням субвенції з 

районного бюджету на 
капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку по 
вул. Суворова № 21 в  сумі 
745,696 тис. грн, капітальний 
ремонт стадіону «Локо-
мотив» в сумі 245,763 тис. 
грн, капітальний ремонт 
адміністративної будівлі 
СКП з використанням 
засобів термомодернізації 
- 980,304 тис. грн, 
капітальний ремонт ган-
ку та термомодернізація 
будівлі по вул. Мічуріна, 1а 
в сумі 682,287 тис. грн, та 
придбання 5 (10 метрових) 
флагштоків з прапорами 
для встановлення на площі 
Миру міста Попасна на суму 
99792 гривень.

Розглянувши проект 

Міської цільової Про-
грами «Заходи з енерго-
збереження на 2019 
рік», з метою здійснення 
співфінансування розроб-
ки та узгодження Плану 
дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату міста 
Попасна (SECAP), члени 
виконкому схвалили цей 
проект з наступним за-
твердженням на засідання 
міської ради.

Також під час засідання 
було затверджено прото-
кол № 4 від 28 травня 2019 
року засідання комісії з 
розподілу та надання 
житлових приміщень для 
тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених 
осіб у м. Попасна.

З виконкому Попаснянської міської ради
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Суд оштрафував посадовця 
ДП «Первомайськвугілля»

Прокурор Попаснянського відділу Лисичанської місцевої 
прокуратури забезпечив участь у розгляді судом прото-
колу про адміністративне правопорушення, пов’язане з 
корупцією, стосовно посадової особи відокремленого 
підрозділу шахти «Карбоніт» державного підприємства 
«Первомайськвугілля». Про це повідомляє прес-служба 
прокуратури Луганської області.

Джерело повідомляє, що посадовець, придбавши 
квартиру вартістю 504 тисячі гривень, не повідомив 
Національне агентство з питань запобігання корупції про 
суттєві зміни у своєму майновому стані чим порушив ви-
моги ч.2 ст.52 Закону України «Про запобігання корупції».

Суд визнав суб’єкта декларування винним у вчиненні 
адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 
ст.172-6 КУпАП, та застосував стягнення у виді штрафу.

Володимир ЗАРУБА

Условия конкурса проектов для общественных
организаций района упростят
На заседании конкурсной комиссии по рассмотре-

нию программ (проектов, мероприятий), разрабо-
танных институтами гражданского общества По-
паснянского района, которое состоялось 13 июня, 
приняли решение сделать условия проводимого 
конкурса легче.
Это связано с тем, что все, кто подал свои проекты, 

не смогли соблюсти условие соответствия админи-
стративно-территориальному уровню района, кото-
рое регламентировано постановлением Кабинета 
Министров Украины от 12 октября 2011 №1049.
Комиссия пришла к выводу, что нужно создать свое 

Положение конкурса, которое бы основывалось на 
вышеуказанном постановлении. В этом случае туда 

можно будет прописать, что поданные  проекты  мо-
гут охватывать территориально несколько или даже 
всего один населенный пункт района.
На заседании говорили и о возможном увеличе-

нии выделенной суммы денежных средств, которые 
предназначаются для финансирования проектов-по-
бедителей.
Напомним, что сейчас эта сумма составляет 50 

тыс. грн.
Более подробно ознакомиться с условиями 

участия  в конкурсе можно на сайте Попаснянской 
райгосадминистрации, а также по контактному 
телефону : (093) 865-25-09.

Ярослав НЕСТЕРЕНКО

Виявили 
у Попасній
колодязь, 
вода в якому 
непридатна 
для вживання

Попаснянський відділ 
лабораторних дослід-
жень Лисичанської 
міськ районної філії ДУ 
«Луган ський обласний 
лабораторний центр 
МОЗ України» перевірив 
стан питної води у трьох 
колодязях загального ко-
ристування в Попасній. 
Вода в них не відповідає 
санітарно-хімічним та 
мікробіологічним показ-
никам.

Результати лаборатор-
них досліджень показали, 
що вода з колодязю по 
вулиці Водоп’янова, 7 
не відповідає вимогам 
Державних санітарних 
правил та норм за 
мікробіологічними та сані-
тарно-хімічними показ-
никами. Тож воду з цього 
колодязя забороняється 
використовувати для 
споживання.

Дослідження також 
провели в колодязях по 
вулиці Леваневського, 2 
та Б.Хмельницького, 44.

Вода в цих колодязях 
не відповідає нормам за 
санітарно-хімічними по-
казниками. Перед вживан-
ням води з цих колодязів 
її попередньо обов’язково 
потрібно прокип’ятити.

Володимир ЗАРУБА

Сергій Шакун зустрівся з 
представниками Агентства 
США з міжнародного розвитку

Сергій Шакун зустрівся з представниками Агентства 
США з міжнародного розвитку

13 червня до Попаснян ської райдержадміністрації 
завітали представники USAID в Україні Світлана 
Карпінська, Інна Семененко та Gerrit Jan Schep.

Вони  презентували керів  никам структурних підроз-
ділів райдерж адміністрації програму «Демократичне 
врядування у Східній Україні», яка фінансуватиметься 
агентством США з міжнародного розвитку.

Ця програма має на меті виробництво нового підходу 
до надання послуг. Наразі міжнародне агентство 
розглядає вісім районів для реалізації програми, серед 
яких і Попаснянський район.

Представники USAID завітали на Попаснянщину з ме-
тою моніторингу ситуації, проведення оцінки якості на-
дання публічних послуг населенню району та особисто 
поспілкуватися з надавачами послуг і їх отримувачами.

В ході спілкування з посадовцями райдержадміністрації 
міжнародні представники дізналися які нововведення з 
надання послуг вже функціонують в нашому районі та 
поцікавилися проблемами, перешкодами та потребами 
у наданні більш якісних послуг населенню.

Зустріч проходила у теплій, дружній атмосфері, адже 
всі присутні були об’єднані спільною метою – покращи-
ти життя мешканців району.

Сектор масових комунікацій Попаснянської 
райдержадміністрації

Міжнародні представники АСТЕD проводять моніторинг ситуації щодо 
запровадження проектів по самозяйнятості жителів Попаснянщини

14 червня з робочим 
візитом до керівника апа-
рату Попаснянської рай-
держ адміністрації Вікторії 
Попової завітали спеціалісти 
гуманітарної програми 
АСТЕD. У розмові також 
взяла участь в. о. начальни-
ка управління економічного 
розвитку та торгівлі Інна 

Помазанова .
Метою їх візиту був збір 

даних для запровадження 
нового гуманітарного проек-
ту з розвитку самозайнятості 
населення, що мешкає в зоні 
проведення ООС, кошти для 
якого надаватимуться Кана-
дою. Наразі проект знахо-
диться в стадії розробки, про-

те, вже відомо, що планується 
надавати допомогу грома-
дянам, які не є приватними 
підприємцями, на розвиток 
власного бізнесу. Першим 
етапом проекту є проведен-
ня моніторингу галузей, які 
потребують міжнародної 
підтримки та розвитку.

За підсумками спілкуван-

ня представники АСТЕD 
з’ясували, що у Попас-
нянському районі є всі 
умови для запровадження 
нових бізнес-проектів, а 
основними напрямками 
розвитку повинна ста-
ти сфера надання послуг, 
сільськогосподарської та 
виробничої діяльності.

Також, представники 
АСТЕD запропонували у разі 
потре би реалізацію проекту 
у невеликих населених пун-
ктах по створенню сільських 
кредитно-ощадних асоціацій.

Сектор масових 
комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністрації

У Попасній відремонтують 
одразу декілька доріг 
в рамках одного проекту
За допомогою системи електронних закупівль 

Prozorro журналісти газети дізнались, що в місті 
до кінця 2019 року планують реалізувати проект з 
капітального ремонту пошкодженого асфальтобе-
тонного покриття одразу по декільком вулицям.
Згідно проекту ремонт проведуть по вулицях Су-

ворова, А.Черешні, Герцена, Чапаєва, М. Грушевсь-
кого, Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, 
Соборна, провулку Лермонтова. Вартість проекту 
складає майже 32 млн грн.
Цей проект Попаснянська міська рада подала на 

конкурс Державного фонду регіонального розвитку 
на початку року. Проект переміг в конкурсі і зараз 
вже триває процес проведення тендерних процедур 
та укладання договору з підрядною організацією, 
яка визнана переможцем та виконає роботи.
Замовником робіт виступає Департамент 

будівництва, енергозбереження, містобудування 
та архітектури Луганської обласної державної 
адміністрації.
Переможцем та виконавцем робіт стало ТОВ «Пер-

ша Українська дорожньо-будівельна компанія». 
Ця підрядна організація вже виконувала ремонт 
автомобільних доріг в Попасній в попередні роки. 

Володимир ЗАРУБА

У Попасній з’явиться новий простір 
для дитячого дозвілля
Біля Попаснянської 

центральної районної 
бібліотеки пла-
нують відкрити 
бібліомайданчик для 
дитячого дозвілля.
За словами ди-

ректора бібліотеки 
Ольги Попкової, на 
території майданчи-
ка будуть проводити 
цікаві майстер-класи 
для дітлахів. Діти змо-
жуть пограти в новій, 
яскравій пісочниці, 
посидіти під пара-
солькою від сонця, 
почитати книжки та 
журнали, які можна 
буде взяти зі стелажа. 
Також на майданчику 
поставлять великий 
стіл для настільних 
ігор.
Вже встановлена 

мета лева конструк ція 
майбутнього бібліо-
майданчику, яку обтяг-

нуть сіткою.
Проект реалізують за 

фінансової підтримки 

Міжнародної організації 
з міграції в Україні.

Катерина РАДІОНОВА

Діти зможуть розважитися та почитати книги на свіжому повітрі

В Горской гимназии начали 
менять некачественный линолеум

В Горской многопрофиль-
ной гимназии подрядчик 
производит замену линоле-
ума, который он же посте-
лил в гимназии во время 
проведения ремонта. 19 
июня мы посетили учебное 
заведение и увидели, как 
проходят эти работы.

Причиной замены стал 
тот факт, что после про-
ведения ремонтных работ 
родители и руководство 
гимназии обратили вни-
мание на низкое качество 
нового линолеума в класс-
ных комнатах. Этот вопрос 
неоднократно поднимался 
на различных встречах с 
руководством райгосадми-
нистрации.

На одной из встреч роди-
телей учащихся с главой 
райгосадминистрации Сер-
геем Шакуном директор 
гимназии Елена Кацинская 
при всех показала образец 

этого линолеума, и проде-
монстрировала, как легко 
его можно порвать руками. 
Во многих классах в нем 
образовались дырки.

Также присутствующие 
сообщали, что этот лино-
леум практически невоз-
можно отмыть и он имеет 
неприятный химический 
запах. Елена Кацинская 
также отмечала, что на ли-
нолеуме не было никаких 

опознавательных знаков, 
по которым можно было  
бы определить качество 
и производителя.

Сейчас, по словам Сер-
гея Шакуна, с подрядчи-
ком уже заключен дого-
вор, согласно которому 
он обязан полностью 
произвести замену лино-
леума во всех классных 
комнатах и кабинетах.

Владимир ЗАРУБА

Учителям новый линолеум нравится 
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Юные футболисты приняли участие 
во всеукраинском футбольном турнире
Всеукраинский турнир по футболу состоялся в 

Кременной 10-11 июня. Между собой соревнова-
лись 14 команд двух возрастных групп 2008-2009 
и 2010-2011 года рождения. Об этом сообщила ди-
ректор Попаснянской ДЮСШ Ирина Хандрамай.
В Турнире приняли участие команды из Кремен-

ной, Старобельска, Северодонецка, Рубежного, 
Харькова и Попасной.
Попасную представила футбольная команда – по-

бедители чемпионата Луганской области 2008-2009 
года рождения.

В первый же день наши юные футболисты одер-
жали две победы, сыграв против команды Рубежно-
го со счетом 4:0 и команды из Кременной со счетом 
3:1. Во второй день турнира попаснянские футболи-
сты встретились на поле с командой из Харькова, 
проиграв со счетом 1:2. В борьбе за третье  место  
с командой Рубежного матч закончился ничьей, но 
команда проиграла по пенальти.
В итоге команда из Попасной заняла четвертое 

место.
Владимир ЗАРУБА

Попаснянські футболісти отримали 
нове спорядження та форму

12 червня в 
Попаснянській Дитячо-
юнацькій спортивній 
школі відбулась 
презентація нового спо-
рядження та спортивної 
форми для вихованців, 
які займаються футбо-
лом.

За кошти районного 
бюджету Попаснянська 
райдержадміністрація 
придбала 52 комплекти 
форми та спорядження 
вартістю майже 200 тисяч 
гривень.
Діти та дорослі мали 

змогу побачити та навіть 

приміряти спортивний 
одяг літнього та зимньо-
го варіантів для трену-
вання та участі у змаган-
нях, рюкзаки, сумки та 
інше. Разом з формою та 
спорядженням для дітей 
придбали комплекти і 
для тренерів закладу.

Батьки, діти та 
керівництво школи подя-
кували районній владі 
за такі подарунки, а у 
відповідь отримали по-
бажання нових досяг-
нень та перемог дітей на 
змаганнях різного рівня.

Володимир ЗАРУБА

Волонтер Terry із 
США знову завітав до 
Попасної

Вже другий рік поспіль освітні заклади Попаснянсь-
кого району беруть участь у найбільшій освітній 
волонтерській програмі в Східній Європі GoCamp. Во-
лонтери, що приймають участь у програмі, допомага-
ють школярам долати мовний бар’єр та відкривати для 
себе світ. Разом із учнями вони створюють креативні 
проекти, а також вчать їх бути толерантними.

Торік участь у програмі взяла Попаснянська 
багатопрофільна гімназія № 25, а цього року – 
Попаснянська  гімназія №20. Як і минулого року, 
разом із вчителями іноземної мови гімназії створює 
мовне середовище для дітей волонтер із Сполучених 
штатів Terry.

12 червня відбулося перше знайомство малень-
ких гімназистів із гостем із США, а 13 червня, він 
зустрівся із головою райдержадміністрації Сергієм 
Шакуном.

У дружній атмосфері гість разом із директором за-
кладу та вчителем англійської мови поспілкувався з 
очільником. Він розповів, що вже вшосте приїздить 
до України приймати участь у програмі і вдруге – у 
Попасну. Terry вважає, що дітлахи з прифронтових 
територій в першу чергу потребують такого нефор-
мального спілкування.

В свою чергу Сергій Шакун наголосив, що одним із 
пріоритетних освітніх завдань є максимальне ство-
рення мовного середовища для учнів. Адже завдяки 
цьому учні не лише знайомитимуться із звичаями і 
традиціями інших народів, так би мовити, з першо
джерел, але й завдяки безперешкодному спілкуванню 
англійською значно розширять горизонти своїх мож-
ливостей.

Сектор масових комунікацій Попаснянської 
райдержадміністрації

Хлопець з Білогорівки створив 
власну мурашину ферму

Назар Ломачинський з Білогорівки за 5 років 
досліджень створив мурашину ферму, в якій живе 
близько 4 тисяч комах. Про це стало відомо з сюже-
ту телеканалу UA: ДОНБАС.
«Займатися мурахами я почав несподівано для 

себе», - розповідає хлопець.
Перші спроби розводити мурах закінчилися не-

вдачею: комахи загинули. Але вже на сьогоднішній 
день у хлопця все виходить так, як він і планує.
Для комах потрібні особливі умови: небагато світла та 

правильне харчування. Їдять комахи насіння, личинок 
жуків та тарганів. Годувати мурах треба раз на день.
Його мама довго звикала до захоплення сина. 

Переймалася , що комахи можуть втекти, та оселитися 
в її кімнаті.
Назар розповів, що він ловить маток, виводе родини та 

продає їх через інтернет.  Якщо оптом, одна така родина 
може коштувати від 30 до 40 грн, у роздріб - 120 грн. 

Катерина РАДІОНОВАЗараз у Назара п’ять мурашиних родин - це близько 4000 комах

В Попасній 
відбудеться 
фестиваль 
української 
пісні 
«Paslawsky 
Fest»: 
встигніть 
стати 
учасником!

До Дня визволен-
ня Попасної від 
незаконних зброй-
них формувань в 
Попасній в черговий 
раз відбудеться фе-
стиваль української 
пісні та культури 
«Paslawsky Fest» на 
честь героя АТО Мар-
ка Паславського.
Фестиваль відбу-

деться 20 липня 2019 
року. Всіх виконавців 
українських пісень та 
прихильників україн-
ської культури запро-
шують до участі.
Додаткову інформа-

цію можна отримати 
за телефонами: 093-
64-27-165, (06474) 
2-08-32, 2-05-65.

Володимир ЗАРУБА

Назар Ломачинський

Діти одразу приміряли нову форму

Спілкування з іноземцем сприяє розвитку 
мовного середовища для учнів району
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Как культурно развивают и обучают детей
в Попаснянском центре реабилитации «Лелека»

Директор Попаснянского центра комплексной реабилитации «Лелека» Наталья Овчаренко рассказала о победах воспитанников на 
всеукраинских конкурсах и соревнованиях, а также о том, каким элементарным бытовым навыкам учат детей в процессе
 реабилитации.

Поют, рисуют 
и плавают

Воспитанники реабили-
тационного центра 3 июня 
стали участниками все-
украинского фестиваля 
«Казкові мрії». Видеороли-
ки с выступлениями детей 
и рисунки прошли пред-
варительный отбор и де-
тей Попаснянского района 
пригласили поучаствовать 
в финале, который состо-
ялся в Киеве.

София Сагова и Поли-
на Кирильчук представи-
ли свои рисунки и стали 
призерами фестиваля. За 
творческие работы дети по-
лучили медали, денежные 
премии и подарки от спон-
соров: наборы для рисова-
ния, книги и многое другое.

Наш район на фестивале 
представили четыре вока-
листки: Дарья Подгорная, 
Мария Кузьминова, Мария 
Клименко и Салова Дари-
на. Помощь и консульта-
цию в подготовке детей с 
вокала оказала педагог По-
паснянского Дома детского 

и юношеского творчества 
Татьяна Домашенко. 

«Социокультурная реа-
билитация очень важна 
для детей - она дает им 
возможность творческого 
самовыражения, поверить 
в себя, поднять самооцен-
ку», - рассказывает Ната-
лья Овчаренко.

Сейчас дети готовятся к 
всеукраинскому фестива-
лю «Восток-Схід-Вест» в 
Северодонецке. Далее – 
международный уровень: 
под эгидой Национальной 
ассамблеи людей с инва-
лидностью некоторые дети 
центра имеют возможность 
выступить в Польше и по-
казать свои таланты. Это 
будет мероприятие, посвя-
щенное украинской культу-
ре. Зрителями станут укра-
инцы, которые проживают 
в Польше и люди имеющие 
инвалидность. 

Дети, которые проходят 
реабилитацию в «Лелеке», 
участвовали в междуна-
родных конкурсах рисунков 
в Италии. В конкурсе «Роз-
май» Кирильчук Полина и 

Савченко Сергей заняли 3 
место, каждый в своей ка-
тегории, а в конкурсе «Моя 
матуся» Петруновский 
Сергей и Лущик Максим 
стали финалистами.

Благотворительный фонд 
«Адра Украина» ежемесяч-
но выделяет центру ком-
плексной реабилитации 
автобус для поездок детей 
в Кременное на трениров-
ки по плаванию и легкой 
атлетике. Воспитанники не 
только научились плавать, 
но и уже участвуют в об-
ластных соревнованиях по 
параплаванью, где занима-
ют 1 и 2 места. 

В сентябре Попаснянский 
район на областных сорев-
нованиях плавцов предста-
вит команду девочек. 

Наталья Овчаренко рас-
сказала, что попаснянская 
«Лелека» сотрудничает и 
с Луганским региональным 
центром физической куль-
туры и спорта. Воспитан-
ники реабилитационного 
центра представляли сбор-
ную команды Луганской об-
ласти по легкой атлетике. 
Сейчас двое воспитанни-
ков находятся в г. Одесса, 
где проходит Всеукраин-
ская олимпиада для людей 
с инвалидностью «Поверь 
в себя».
Пришивают пуговицы 
и плетут косы

Одна из задач реабилита-
ционного центра – научить 
детей элементарным на-
выкам, которые пригодятся 
им в жизни. 

«Реабилитация – дли-
тельный процесс. У каждо-
го ребенка своя програм-
ма, но, в общем, мы учим 
их тому, что им непременно 
пригодится в жизни», - рас-
сказывает Ольга Канзеба.

На занятиях дети учатся 
пришивать пуговицы, за-
вязывать шнурки, плести 
косу, цеплять заколки к во-
лосам, сервировать стол, 
гладить одежду и склады-
вать ее, стирать носки и 
многое другое. Во время 

таких занятий дети выра-
батывают усидчивость и 
терпение, что является за-
логом успешной реабили-
тации.

По словам сотрудников 
«Лелеки», ранее некото-
рые родители, разуверив-
шись, что их ребенок может 
как-то развиваться, уже и 
не надеялись на какие-то 
положительные сдвиги, но, 
когда увидели реальные 
результаты – начали дове-
рять специалистам.

Также они отмечают, что 
дети младшего возраста 
более гибкие к изменени-
ям, чем подростки, и ак-
центируют на том, что ре-
абилитацией таких детей 
необходимо заниматься с 
ранних лет.

В реабилитационном цен-
тре проходят онлайн-уроки 
английского языка. Им нра-
вятся эти уроки потому, что 

они поднимают их уровень 
знаний и помогают справ-
ляться с заданиями в шко-
ле.

Один из способов психо-
логической реабилитации, 
которую используют спе-
циалисты – это песочная 
терапия. Она показана 
для детей с психологиче-
скими травмами. В нашем 
регионе эти травмы явля-
ются следствием военных 
действий. Как пример, пе-
дагоги вспоминают воспи-
танницу, у которой, из-за 
психологической травмы 
выпали волосы, ресницы 
и брови. Вначале доктора 
заподозрили у девочки 
тяжелое заболевание, но 
диагноз не подтвердил-
ся. После серии занятий 
в «Лелеке» девочка нача-
ла восстанавливаться не 
только морально, но и фи-
зически. 

Поедут отдыхать 
в лагерь

Реабилитационный центр 
активно принимает участие 
в различных проектах, ин-
вестируемых зарубежными 
донорами. Один из таких 
проектов направлен на оз-
доровление детей с син-
дромом Дауна и аутизмом. 
Родители вместе с детьми 
едут отдыхать в лагерь на 
Буковель.

В дальнейшем сотруд-
ники «Лелеки» планируют 
расширять свою деятель-
ность: открыть мастерские, 
где дети более старшего 
возраста будут проходить 
профессиональную и тру-
довую реабилитацию – 
учиться швейному делу, 
дизайну, гончарному ма-
стерству и компьютерной 
грамотности.
Екатерина РАДИОНОВА

Вопрос – ответ
Почему в Попасной на стадионе ДЮСШ не покошена трава

В этот раз в нашу 
редакцию с вопросом 
обратился Попаснян-
ский городской голова 
Юрий Онищенко. Он 
задал вопрос, касаю-
щийся Попаснянской 
Детско-юношеской 
спортивной школы, а 
именно он интересу-
ется, почему на тер-
ритории спортивного 
учреждения не покоше-
на трава на полях для 
занятий футболом.
Мы посетили ДЮСШ и 

встретились с ее дирек-
тором Ириной Хандра-
май, чтобы разобраться 
в ситуации. Вместе с 
Ириной Федоровной мы 
осмотрели территорию 
стадиона спортивной 
школы.
Директор рассказала, 

что траву на футболь-
ном поле полностью 
косили в этом году уже 
дважды. Сегодня не-
покошенной остается 
только часть поля, где 
запланированы рабо-
ты по реконструкции и 
строительству футболь-
ной площадки с искус-
ственным покрытием. 
По словам Ирины Хан-
драмай, подрядчик обе-
щает начать работы со 
дня на день, поэтому 
покос травы на этом ме-
сте нецелесообразен.
Последний раз траву 

на всей территории ста-
диона косили в конце 
мая, когда в Попасной 
проходили футбольные 
матчи чемпионата Лу-
ганской области (поряд-
ка двух недель назад). В 

это же время сотрудни-
ки школы сделали раз-
метку футбольного поля 
и подготовили стадион 
для приема команд из 
других городов.
Та часть поля, на кото-

рую обратил внимание 
городской голова, на-
ходится за пределами 
игрового поля, за во-
ротами, и по словам 
директора спортивной 
школы, не используется 
для тренировок. Траву в 
этом месте также, как и 
по всей территории ста-
диона, косили порядка 
двух недель назад.
Следующий раз покос 

травы проведут уже к 
концу июня, когда запла-
нированы сборы футбо-
листов. 

Владимир ЗАРУБА

Детям очень понравилось в Киеве

Занятия с гончарным кругом - один из способов арт-терапии

Эта часть поля не используется для тренировок
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Попасняне отдыхали на пруду веселыми компаниями

Некоторые имели возможность отдохнуть экстремально

Пляж пришелся по душе взрослым и детям

Осколки стекла,
найденные

на дне пруда

Пруд «Парковский» снова стал 
местом массового отдыха попаснян

После того как Попаснянский городской совет выполнил работы 
по благоустройству пляжа и зоны отдыха, пруд «Парковский» 
снова стал привлекательным местом для отдыха жителей горо-
да. В воскресенье, 16 июня, возле пруда было особенно людно, 
так как в этот день попасняне праздновали Троицу.

В процессе благо
устройства пляжную зону 
пруда значительно рас
ширили и засыпали пе
ском, но для того, чтобы 
занять удобные места на 
пляже, попасняне приш
ли на пруд еще в начале 
дня. Непрерывно к пруду 
подходили и подъезжали 
новые люди.
Уже к обеду все сво

бодное место заняли 
отдыхаю щие и десятки ав
томобилей. Отовсюду до
носился запах шашлыка. 
Десятки взрослых и 

детей загорали, купа
лись, играли в подвиж
ные игры на воде и на 
песке. По всему пляжу 
расположились зонтики. 
В воде можно было уви
деть различные плав
средства: жилеты, круги 
и матрацы. Дети с увле
чением играли на берегу, 
строили песочные замки 
и возились в песке.

В беседе отдыхающие 
отмечали, что пляж из
менился в положитель
ную сторону и говорили, 
что давно ждали, когда 
его благоустроят. Люди 
считают, что руководству 
города не стоит останав
ливаться на сделанном. 
Родители детей говори

ли, что хотят, чтобы на 
пляже снова появились 
лодки и катамараны, как 
это было раньше.
Внимание отдыхающих 

привлек гидроцикл (вод
ный мотоцикл), который  
целый день рассекал 
вод ную гладь. Многие с 
восторгом смотрели на 

него и признавались, что 
тоже хотели бы поездить 
на нем.
Мамы с маленькими 

детьми отмечают, что 
необходимо установить 
детскую площадку. Все, 
с кем удалось пообщать
ся, сходятся во мнении, 
что пляж необходимо 
продолжить благоустра
ивать, чтобы попасня
нам не нужно было ез
дить на отдых кудалибо.
Одна из отдыхающих 

акцентировала внима
ние на том, что срочно 
нужно очистить дно пля
жа, и продемонстриро
вала осколки стекла, ко
торые она собрала , пока 
отдыхала.

Городской совет выста
вил на пляже два бака 
для сбора мусора, ко
торые уже после обеда 
были переполнены.
Расходиться отдыха

ющие начали только к 
вечеру, но даже когда 
стемнело, на пляже еще 
были купающиеся .

Владимир ЗАРУБА
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БИЗНЕС

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Чи може нардеп вирішити актуальні проблеми 
жителів Попаснянського району?

Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не 
обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. /Supported by the Media Development Fund of the U.S. 
Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

Вже скоро жителі району братимуть участь у виборах до Верховної Ради України. Пе-
ред тим, як вони зроблять свій вибір за того чи іншого кандидата на мажоритарному 
окрузі, ми вирішили зробити цей матеріал, щоб наші виборці стали більш досвідченими 
у повноваженнях  тих, кого обиратимуть. 
Для прикладу ми взяли актуальні у районі проблеми. А роз’яснити, чи може нардеп 
роз’вязати їх, допоміг начальник юридичного відділу Попаснянської міської ради 
Віталій Коваленко.

Це питання не входить до повноважень на-
родних депутатів. Зазначені повноваження 
є виключно компетенцією органів місцевого 
самоврядування.

Проблема 1. 
Збільшення чисельності 

безпритульних собак що 

є прямою загрозою життю

 та здоров’ю місцевих 

мешканців.

Це питання входить до повноваження 
засновника підприємства – відповідного 
органу місцевого самоврядування. Але 
народний депутат у даному випадку 
може розробити відповідну програму і 
сприяти її фінансуванню з боку держави 
або інвесторів.

Проблема 2. 
Відсутність цілодобового 
водопостачання, перебої в 
водопос тачанні окремих

мікрорайонів міста, відсут
ність достатньої кількості 

резервуарів для запасу води, 
недостатня кількість влас
них працюючих  свердло
вин для забезпечення міста 

автономним  водопостачанням.

Це питання повністю може бути вирішено 
народними депутатами, як суб’єктами 
законодавчої ініціативи, оскільки необхідною 
умовою для цього є прийняття відповідного 
Закону.

Проблема 3. Компенсація місцевим мешканцям за пошкоджене або знищене їх житло в результаті проведення бойових дій.

Це є виключною компетенцією централь-
ного органу виконавчої влади з питань 
ЖКГ – Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України, облдержадміністрації та 
органів місцевого самоврядування. Але народ-
ний депутат у даному випадку може розробити 
відповідну програму і сприяти її фінансуванню 
з боку держави або інвесторів.

Проблема 4. Відсутність у районі полігону для вивезення твердих побутових відходів.

Це не входить до повноважень нардепів. 
Це повноваження райдержадміністрації 
та облдержадміністрації відповідно.

Проблема 5. 
Капітальний ремонт 

міжміських автомобільних 
доріг, незадовільний стан 
доріг загального кори
стування, незавершений 
ремонт автомобільної 

дороги між Врубівкою та 
Гірським.

Виключні 
повноваження органів 
місцевого самоврядування

Проблема 6. Ремонт доріг в населених пунктах.

Це питання виключно повноваження 
райдержадміністрації та органів місцевого 
самоврядування відповідно

Проблема 8. 
Незадовільний стан 

амбулаторій та ФАПів в 

віддалених населених пунк

тах району, відсутність 

капітальних ремонтів, прид

бання медичного обладнання, 

відсутність кадрів.

Це повноважен-
ня тільки органів 
місцевого самовряду-
вання

Проблема 7. 

Зовнішнє 

освітлення
 на

селених пу
нктів 

району.

Ці питання є повноваженнями 
Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості. Але народний депу-
тат у даному випадку може розро-
бити відповідну програму і сприяти 
її фінансуванню з боку держави або 
інвесторів. Частково питання може 
бути вирішено народними депутатами 
під час прийняття проекту державного 
бюджету на відповідний рік.

Проблема 9. Проблеми з виплатоюзаробітної плати та фінансування вугільних підприємств ДП «Первомайськвугілля», загроза екологічній безпеці у зв’язку з затопленням шахти «Золоте».

Це питання є виключно 
повноваженнями органів 
місцевого самоврядування. 
Нардепи тут взагалі ні до чого.

Проблема 10. Відсутність можливостей для 
повноцінного дозвілля та відпочинку, культури і спорту. 

Проблема 11. 

Відсутніст
ь 

сполученн
я пасажир

ських 

потягів 

до станції
 Попасна. 

Зі станції 
відправляю

ться 

тільки міжміські потяг
и.

Це питання 
є виключною 
компетенцією 
органів виконавчої 
влади. Народний 
депутат може лише 
звертатися до 
органів державної 
влади – КМУ з 
відповідними 
депутатськими 
запитами та 
зверненнями.
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В Чернобыле ожидают 
до 100 тысяч туристов в год 
после выхода сериала

После выхода сериала «Чернобыль» от НВО, турфир-
мы отметили значительный рост спроса на экскурсии 
в зону отчуждения. В 2019 году на территории Черно-
быля ожидают до 100 тысяч туристов. Об этом сообща-
ет bykvu.com со ссылкой на американский телеканал 
CNBC.

Директор киевского турагентства SoloEast Сергей 
Иванчук отметил, что после выхода сериала спрос на 
экскурсии в Чернобыль вырос примерно на 40 %. Как 
правило, люди бронируют туры на летний период. В то 
же время вырос спрос на авиабилеты в Киев. В целом, на 
данный момент рост показателя составил 18%.

Эксперты в сфере туризма объясняют это тем, что поп-
культура стимулирует спрос на подобные предложения.

Менеджер по маркетингу в турфирме Chernobylwel.
com Михаил Крайчир, отметил, что спрос на поездки 
в зону отчуждения существенно вырос именно после 
сериала от НВО.

«HBO сделал отличный маркетинговый скачек для 
Чернобыльской зоны отчуждения. После выхода сери-
ала люди начали читать о Чернобыле, задавать вопро-
сы, а также планировать поездку туда», - отметил он.

Также в материале указали, что Антон Тараненко, гла-
ва Управления туризмом и промоциями в КГГА заявил, 
что в Чернобыле больше нет проблем с радиацией.

«Нет проблем с радиацией. Там необходимо соблю-
дать только общие меры предосторожности при про-
хождении через обломки», - сказал чиновник.

В мае 2019 года на телеканале НВО стартовал драма-
тический мини-сериал «Чернобыль» об истории, при-
чинах и последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС 
26 апреля 1986 года. Это западный взгляд на трагедию, 
которая произошла на территории Украины.

В НВО отметили, что работали над сериалом два 
года, потому старались усовершенствовать все воз-
можные детали, как, например, советская одежда, 
быт, газеты, локации и так далее. Как известно, съем-
ки проводились в Литве, только некоторые эпизоды 
снимали в Киеве. Создатели сериала выбрали Литву, 
потому что там также расположена атомная электро-
станция, Игналинская, с реакторами типа РБМК.

У Національному аеропорту
Білорусі змінили назви 
українських міст

У Національному аеропорту «Мінськ» (Білорусь) 
змінили назви Kiev і Lvov на Kyiv і Lviv. Про це 
повідомляє znaj.ua.

Таким чином, республіка приєдналася до організованої 
українською владою кампанії #KyivNotKiev, передає 
«Радіо Свобода».

Прихильники ідеї зміни літери посилаються на те, що 
назва «Kiev» є латинізованим російським варіантом і до 
українського написання та вимови столиці відношення 
не має.

В Україні відмовляться 
від поліетилену: 
досвід Запоріжжя

Україною прокотилася хвиля «без поліетилену». 
Так, міста країни активно долучаються до еко-акції 
задля привернення уваги до проблеми надмірного 
споживання одноразових пластикових виробів та, як 
наслідок, непоправного забруднення довкілля пла-
стиковими відходами. Про це повідомляє zp-fakty.net.
ua.

У свою чергу, щоб підтримати діяльний сплеск 
суспільства Міністерство екології та природних 
ресурсів України анонсувала «День без поліетилену», 
який проведуть 3 липня. Про це на своїй сторінці у 
Facebook написав глава Мінекології Остап Семерак.

Приєднатися можуть усі охочі: споживачі, а також 
заклади торгівлі та послуг, супермаркети, магазини, 
ринки тощо. 

Однак, для Запоріжжя дана ініціатива не є новою, 
адже місяць тому сотні небайдужих містян спільно з 
торгівельними мережами та магазинами доєдналися 
до екологічної акції «Зелене місто Z: День без 
поліетилену», яку ініціювала ГО «Справжні дії». 
Крім того, День без поліетилену активно підтримали 
місцеві музиканти, спортсмени, екологи, підприємці 
та багато інших. 

Так, запоріжці, за умовою соціальної ініціативи, 
приносили з дому «пакет з пакетами» із поліетилену 
й обмінювали їх на екологічні стильні торбинки. 

В рамках ініціативи з заборони надмірного ви-
користання пластикових пакетів, ГО запустила у 
соціальних мережах челендж #стоппакет. Запоріжці 
активно ділилися фотографіями власних «пакетів з 
пакетами» з відповідним хештегом #стоппакет.

Цього дня загалом було зібрано 110 кг поліетилену, 
його активісти діставили на підприємство для вторинної 
переробки.

Нагадаємо, цього року 9 квітня близько 100 магазинів 
Львова на день відмовились від поліетиленових пакетів.

Жители острова в Норвегии 
решили «отменить время»

Жители норвежского острова Соммарёй решили до-
биться официального признания этой территории зоной 
«свободного времени». После долгой темной зимы на 
острове наступает 69 дней непрерывного дневного све-
та с середины мая до конца июля, пишет CNN, передает 
zn.ua.

Остров Соммарёй находится на северо-западном по-
бережье Норвегии и его название означает «летний 
остров»».

«Посреди ночи, в 2 часа, дети играют в футбол, люди 
разрисовывают свои дома или косят газоны, а подрост-
ки идут купаться», - сказал Кьелл Ове Хвединг.

Островитяне надеятся, что официально признав свой 
дом зоной «свободного времени», они смогут освобо-
диться от традиционных часов работы и ввести гиб-
кость в школьные и рабочие часы.

В США 4-летний мальчик 
угнал машину прадеда 
и поехал за конфетами

В американском штате Миннесота четырехлетний 
мальчик угнал у прадеда автомобиль и отправился за 
конфетами, передает nua.in.ua со ссылкой на Sky News.

Рано утром 11 июня Себастиан Свенсон захотел слад-
кого. Он приставил к стене ходунки прадеда, чтобы 
достать высоко висящие ключи от его автомобиля — 
Hyundai Santa Fe.

Мальчик завел машину и смог проехать около двух 
километров до ближайшей заправки в час пик. Там его 
встретили полицейские. Капитан полиции отметил, что 
впервые видит столь юного водителя.

В результате инцидента никто не пострадал, однако 
Свенсон повредил несколько почтовых ящиков, въехал 
в дерево во дворе соседей и оставил там часть бампера 
автомобиля.

Он выехал с участка, проехал по нескольким улочкам 
и совершил левый поворот на четырехполосную маги-
страль. Свидетели отметили, что машина двигалась хао-
тично, а ее скорость достигала примерно 24 километров  
в час.

«Все могло закончиться очень серьезно. Он мог вре-
заться в другую машину. Он не был пристегнут. Мы бы 
сейчас могли обсуждать его похороны», — отметил пра-
дед мальчика Рой Беккер (Roy Becker). Американец до-
бавил, что теперь семья прячет ключи от машины.

Ударил песней по криминалу:
в Индии полицейский 
оригинально искореняет 
преступность

Офицер дорожной полиции из индийского штата Те-
ленгана самоотверженно сражается за правопорядок не 
только по месту службы, но и в свободное от нее время. 
Полицейский по имени А Нагамаллу борется с преступ-
ностью своими пламенными песнями, которыми хочет 
достучаться до сердец всех сограждан, не исключая тех, 
кто пока еще не в ладах с законом.

По сообщению агентства ANI, полицейский инспектор 
с талантом песенника творит на злобу дня в городе Хай-
дарабаде. В каждом из своих сочинений на языке телу-
гу А Нагамаллу безжалостно бичует тот или иной вид 
преступности, будь это нарушение водителями правил 
дорожного движения, взяточничество, воровство и про-
чие нарушения законов. Достается от него преступникам 

всех мастей, автор в песнях обращается к их совести и 
предостерегает от дальнейших плохих поступков. В пес-
нях полицейского нет морализаторства, простой рифмо-
ванный текст понятен каждому и оттого в Теленгане они 
стали звучать чуть ли не из каждого утюга.

Писать песни полицейский с творческой жилкой начал 
в 2012 году. Сейчас его перу принадлежат шлягеры «За-
кон суров, но он — закон», «Чтобы совесть не мучила», 
«Не обижай ребенка, человек», «Пешеход, посмотри в 
глаза светофору» и другие.

К настоящему времени в творческом багаже у А На-
гамаллу несколько десятков сочинений на волнующего 
его гражданские темы. В планах у полицейского сде-
лать свои произведения известными по всей Индии с 
тем, чтобы они помогли бороться со злом и служили бы 
во благо всем индийцам. О таком он мечтает не ради 
славы. «Мои песни показывают людям дорогу к пра-
вильной жизни, и это главное», — не сомневается по-
лицейский из Теленганы.

Щось пішло не так. 
Торт для фанатки Мераї Кері

Дівчина на ім’я Шівон попросила колег на день народ-
ження подарувати їй торт із зображенням своєї улюбленої 
співачки Мераї Кері. А у подарунок вона отримала торт з 
портретом вченої і першої в історії лауреатки Нобелівської 
премії з фізики Марії Кюрі, пише bbc.com.

«Моя двоюрідна сестра сказала колегам, що хотіла б 
отримати торт у подарунок на день народження із зо-
браженням Мераї Кері. Вони щось наплутали і подару-
вали їй такий торт. Це Марія Кюрі, самі веселощі», - 
розповіла про конфуз у Twitter Гаррієт Алайд Лай.

Повідомлення родички дівчини, яка отримала 
несподіваний подарунок, поширили у Twitter 40 тисяч разів.

В Сан-Франциско появился 
бар с крысами

В Сан-Франциско (США) открылся бар с крысами Rat 
Bar.  Вход в заведение проходит через подземелье, а на 
вывеске надпись — «Ужасного дня!» Об этом пишет 
journalist.today со ссылкой на издание The Guardian.

В баре есть шесть грызунов из местного приюта, кото-
рых можно гладить и брать на руки. Кроме того, отмеча-
ется, что желающие могут забирать крыс домой.

Меню бара также тематическое: гостям предлагают 
фирменный коктейль с «крысиным хвостиком», однако 
его состав держат в тайне.

Прогулка на танке 
по улицам польского города

В городе Паенчно, в Польше, поляк решил покататься 
по улицам города. Когда его задержала полиция, выяс-
нилось, что «танкист» был пьян, сообщает socportal.info.

Полицейские из Паенчно задержали 49-летнего муж-
чину, который, находясь в нетрезвом состоянии, въехал 
в центр города на танке Т-55. За езду в нетрезвом виде 
грозят ему до 2 лет тюрьмы, а за создание опасной си-
туации при движении наземным транспортом - до 8 лет. 
Как сообщила в пятницу Йоанна Концка из районного 
отдела полиции в Лодзи, инцидент произошел в четверг 
вечером; в настоящее время задержанный мужчина 
трезвеет в полицейском изоляторе, а танк отбуксирован 
на охраняемую парковку.

Уведомление о танке, который едет по одной из глав-
ных улиц города поступило около 21.40. Направленный 
в район ул. Мицкевича патруль застал припаркованный 
на проезжей части танк Т-55 и стоящего рядом мужчи-
ну. По предварительным данным, он ехал на этом тан-
ке в качестве пассажира. Вскоре полицейские нашли и 
49-летнего владельца транспортного средства. Мужчи-
на был в состоянии алкогольного опьянения; экспертиза 
показала в его организме близкий к промилле алкоголь. 
Владелец попал под полицейский арест. А в удалении 
танка с улицы помог сотрудникам бывший военный, 
имеющий право на управление такими транспортными 
средствами. За счет владельца Т-55 попал на охраняе-
мую парковку.

Из сообщений полиции следует, что изначально танк 
был транспортирован на эвакуаторе. Когда последний 
сломался, танк сняли на время ремонта. Когда танк сно-
ва должен был быть загружен на эвакуатор, его владе-
лец, взяв на борт пассажира, решил совершить прогул-
ку по улицам городка, не беспокоясь о том, что у танка 
нет страховки, а у него самого - разрешения управлять 
такими транспортными средствами.

Ви і народний депутат: принципи взаємодії
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОБОТИ

1. Які у депутата обов’язки?
• ухвалювати закони;
• працювати у парламентських комітетах;
• звітувати перед виборцями: розглядати звернення, 
вивчати громадську думку, потреби і запити насе-
лення.

2. Як депутат може вирішувати ваші проблеми?
• подавати запити і звернення до органів державної 
влади, керівників підприємств, організацій чи уста-
нов і вимагати відповіді на них;
• розробляти і голосувати за нові закони, вносити 
зміни до чинного законодавства;
• брати участь у роботі сесій місцевих рад з правом 
дорадчого голосу;
• вимагати перевірки діяльності підприємств, уста-
нов чи організацій, які порушують законодавство;
• бути невідкладно прийнятим чиновниками і 
керівниками підприємств, організацій чи установ; 
мати безперешкодний доступ до органів влади, 
підприємств та організацій; вимагати негайного при-
пинення порушення прав та інтересів громадян.

3. Як можна поскаржитись на дії чи бездіяльність 
депутата?

Народний депутат – це не державний службо-
вець, на якого можна поскаржитися у вищі інстанції 
та притягнути до відповідальності за його дії чи 
бездіяльність.

Однак, у Вас є можливість спрямувати звернен-
ня-скаргу на ім’я Голови Верховної Ради або у 
Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ. 
Відповідно до Закону «Про звернення громадян», Вам 
зобов’язані надати письмову відповідь впродовж 30 
днів.

4. Що депутат зобов’язаний робити в окрузі?
• підтримувати зв’язок із Вами – своїми виборцями;
інформувати Вас про свою діяльність через пресу, 
ТБ, радіо і
• під час особистих зустрічей не рідше двох разів на 
рік;
• розглядати Ваші звернення протягом 30 днів з часу 
їхнього отримання та вживати заходів для виконання 
Ваших пропозицій і законних вимог;
• проводити для Вас особистий прийом.

Повноваження та обов’язки народних депутатів регулюються
Законом «Про статус народного депутата

України» від 21.11.1993

ЩО ТАКЕ ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ?
Вимога дати офіційну відповідь з певних питань, 

адресована до органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, керівників підприємств, установ 
чи організацій. Запит має бути підтриманий як 
мінімум 90-ма депутатами ВРУ.

ЩО ТАКЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ?
Пропозиція здійснити певні дії, дати офіційне 

роз’яснення чи викласти позицію з низки пи-
тань, звернена до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників 
підприємств, установ і організацій.

НАДІШЛІТЬ ПОШТОЮ
у відділ з питань звернень громадян Апарату ВРУ 
вул. Грушевського, 5,
Київ, 01008

ПОДАЙТЕ ОСОБИСТО
через приймальню Верховної Ради України
вул. Банкова, 6-8,
(5 під’їзд), Київ

РОЛЬ ДЕПУТАТА В ОКРУЗІ

Депутат отримує інформацію про Ваші проблеми від 
помічників та через свої громадські приймальні

5. Як держава і місцева влада сприяє роботі депу-
тата в окрузі?
• депутату виділяється час для роботи в окрузі;
• організовуються зустрічі з виборцями;
• з держбюджету оплачується робота помічників, 
зв’язок, транспортні витрати тощо;
• за державний кошт надається обладнане приміщення 
для приймальні;
• забезпечуються безкоштовні виступи на державному  
телебаченні, радіо чи у пресі (мінімум раз на місяць).

6. Що ще депутат може зробити для виборців у окрузі?
• розробити програму вирішення проблем округу і 
сприяти її фінансуванню з боку держави, інвесторів 
чи місцевого бюджету;
• розробити законопроект/проект постанови, що 
враховує пропозиції виборців, та внести його на роз-
гляд ВРУ;
• порушити питання та внести пропозиції до місцевих 
органів влади щодо заяв та скарг виборців;
консультувати виборців щодо захисту їх прав і 
інтересів; 
• розглядати і переадресовувати звернення виборця до 
компетентних органів влади чи установ/організацій 
та вимагати письмової відповіді від них протягом 10 
днів.

7. Чого депутат не уповноважений робити для 
виборців у окрузі?
• виділяти гроші чи іншу матеріальну допомогу;
• оскаржувати судові рішення;
• призначати виплати та надавати пільги;
• вирішувати побутові проблеми чи приватні супереч-
ки.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ
Якщо Ваша проблема стосується питань місцевого ха-

рактеру – комунальної сфери, доріг, транспорту, земель-
них питань тощо, то перед тим як звернутись до депу-
тата, спробуйте вирішити це питання силами місцевої 
влади – місцевих рад, їх виконавчих органів, депутатів, 
або державних адміністрацій.

Надішліть їм відповідний запит, звернення, скаргу. От-
риману від них відповідь можна буде додати до Вашого 
звернення до депутата.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

8. Як сконтактувати з депутатом?
ОСОБИСТО АБО ЧЕРЕЗ ПРИЙМАЛЬНЮ: Прийти на прийом до депута-
та або на його зустріч з виборцями; зареєструвати письмове або передати 
усне звернення через помічників у приймальні депутата.
ПОШТОЮ: надіслати лист-звернення у приймальню або до Верховної 
Ради України на ім’я депутата за адресою вул. Грушевського, 5, Київ, 
01008.
ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ надіслати лист на електронну адресу, що 
вказана на персональній сторінці депутата на офіційному сайті Верховної 
Ради www.rada.gov.ua.
ТЕЛЕФОНОМ зателефонувати до приймальні депутата або до його 
кабінету в Парламенті. Телефон вказаний на персональній сторінці депу-
тата на офіційному сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua.

9. Де шукати контакти депутата і його помічників, а також інформацію 
про результати роботи депутата?
• на веб-сайті Верховної Ради України на персональній сторінцідепутата: 
www.rada.gov.ua;
• на веб-сайті «Рада» Громадянської мережі ОПОРА: www.rada.oporaua.
org;
• у приймальні депутата;
• на офіційних сайтах місцевих рад;
• на особистих сайтах депутатів або на їхніх сторінках в соціальних ме-
режах
Окрім цього, інформацію про результати роботи депутата можна знайти 

у депутатських звітах, у місцевій пресі або ж почути на зустрічах депута-
та з виборцями.

10. Які функції виконує помічник народного депутата?
Помічник допомагає народному обранцю виконувати його депутатські 

обов’язки, зокрема розробляти законопроекти, здійснювати прийом гро-
мадян у приймальнях, контролювати розгляд в органах влади заяв та скарг 
громадян, які надійшли на ім’я депутата.

11. Де шукати інформацію про приймальні депутата?
• в органах місцевої влади;
• на особистих веб-сайтах депутатів чи на їхніх сторінках у соціальних 
мережах;
• за оголошеннями у місцевій пресі;
• на офіційних сайтах місцевих рад.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА

12. Які бувають види звернень та які способи їх подання?
Депутат може розглядати індивідуальні звернення від громадян, а також 

колективні — від підприємств, установ чи організацій, органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування чи об’єднань громадян.
Звернення може бути письмовим чи усним. Усне звернення має записати 

та зареєструвати помічник депутата у депутатській приймальні. Письмове 
звернення може бути передане особисто депутату чи до його приймальні 
або надіслане поштою.
Також розрізняють три види звернень: пропозиція (зауваження), заява 

(клопотання) та скарга. Порядок розгляду, види та вимоги до оформлення 
звернень викладені у Законі «Про звернення громадян» від 02.10.1996.

13. Яка інформація має бути у зверненні?
• прізвище, ім’я, по батькові депутата, до якого Ви звертаєтесь;
• адреса, куди Ви направляєте звернення;
• Ваші прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, телефон;
• суть справи, у якій Ви звертаєтесь: опис порушеного питання з викладом 
фактів та пропозиції щодо його вирішення;
• Ваш підпис, дата;
• перелік документів, які додаються до листа.

Звернення подається у довільній формі. За наявності, додайте копії 
документів, які підтверджують викладені факти.
Письмові звернення бажано надсилати поштою рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення.

14.Які звернення не розглядатимуться?
• ті, які містять скаргу на дії чи бездіяльність самого депутата;
• анонімні, тобто не підписані автором;
• повторні звернення з одного і того ж питання, якщо щодо нього вже була 
отримана обґрунтована відповідь;
• звернення, яке містить наклеп і образи, заклики до розпалювання різного 
роду ворожнечі;
• звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому по-
рядку.

ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», письмова відповідь 
на Ваше звернення має надійти впродовж 30 днів.

Підготувала Крістіна ХОРОШИЛЬЦЕВА за інформацією сайта  rada.oporaua.org
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 25 (1016) от 21 июня 2019 г.РАЗНОЕ

В Попаснянському районі виявлено один вид каран-
тинних організмів це —амброзія полинолиста. Амброзія 
полинолиста є одним з найнебезпечніших карантинних 
бур'янів. Проблема її розповсюдження набула глобального 
характеру. Збільшуючись, вогнища цього бур'яну не тільки 
пригнічують розвиток сільськогосподарських культур, але 
й спричиняють алергійні захворювання людей у період 
цвітіння. Враховуючи велику шкідливість амброзії, бороть-
ба з нею - одне з важливих завдань усіх землекористувачів 
району. Даний карантинний бур'ян відзначається висо-
кою шкодочинністю, вона засмічує всі польові культури, 
зустрічається на городах, пасовищах. Поширюється на 
узбіччях доріг, пустирях та інших необроблюваних землях. 
А тому боротьба з цим бур’яном є досить актуальною і 
необхідною в період її вегетації. 

Держпродслужба в Луганській області закликає на виконан-
ня вимог Закону України ”Про карантин рослин”, у зв’язку з 
розповсюдженням амброзії полинолистої на території райо-
ну проводити наступні фітосанітарні заходи: забороняється 
завезення насіння сільгоспкультур засмічене насінням 
бур’яну, дотримуватися сівозміни, обробітку грунту, догляду 
за посівами. При виявленні амброзії полинолистої провести 
скошування або виривання рослин, а по можливості засто-
совувати хімічні заходи боротьби — гербіциди. 

Виконкомам сільських і селищних рад разом із земле-
власниками та землекористувачами проводити обстежен-
ня посівів, а також інших земельних угідь на виявлення 
шкідливих організмів та проведення заходів боротьби з 
ними. У разі виявлення карантинних організмів звертайтеся 
в управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслуж-
би в Луганській  області, тел. 095-38-42-313. 

О.ЧОРНА, державний фітосанітарний інспектор

 ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ –
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації – 
керівника районної військово-цивільної адміністрації

14 червня 2019 р.   Попасна                            
№ 1073

Про розроблення детального плану території 
Керуючись ст. 6, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», абз. 2 ст. 19, ст. 10, п. 4 ст. 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення 
містобудівної документації, затвердженим Наказом Мінрегіону 
України від 16.11.2011 № 290, Порядком проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розро-
блення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, за-
твердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
№ 555, враховуючи лист в. о. генерального директора ТОВ «Лу-
ганськ Солар» О. Харовської (надалі-Заявник) вхід. 11.06.2019 р. 
№ 01-38-1962, зобов’язую:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території 
(далі - План), земельної ділянки, орієнтовною площею 80 га, 
розташованої за межами населених пунктів, яка за даними Дер-
жавного земельного кадастру враховується в Малорязанцівській 
селищній раді, Попаснянського району Луганської області, для 
будівництва сонячної електростанції.

2. Фінансування робіт з розроблення Плану здійснювати за кош-
ти Заявника.

3. Замовником Плану визначити районну державну адміністрацію.
4. Оприлюднити це розпорядження шляхом його розміщення в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 
районної державної адміністрації.

5. Рекомендувати Заявнику спільно з районною державною 
адміністрацією, визначити Розробника Плану, який відповідає ви-
могам чинного законодавства.

6. Укласти тристоронню угоду з розроблення Плану між Замов-
ником, Розробником та Платником (Заявником).

7. Забезпечити проведення громадських слухань щодо враху-
вання відповідних інтересів під час розроблення проекту Плану.

8. За результатами розроблення Плану, розгляду на архітектурно-
містобудівній раді та проведення громадських слухань, надати 
План на затвердження до районної державної адміністрації.

Голова районної державної 
адміністрації – керівник районної 
військово-цивільної адміністрації                                   С. ШАКУН             

 ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ –
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації – 
керівника районної військово-цивільної адміністрації

    14 червня 2019 р.     Попасна                 № 1075
Про розроблення детального плану території 

Керуючись ст. 6, 20 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», абз. 2 ст. 19, ст. 10, п. 4 ст. 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення 
містобудівної документації, затвердженим Наказом Мінрегіону 
України від 16.11.2011 № 290, Порядком проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроб-
лення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, за-
твердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
№ 555, враховуючи лист в. о. генерального директора ТОВ «Лу-
ганськ Солар» О. Харовської (надалі-Заявник) вхід. 11.06.2019 р. 
№ 01-38-1961, зобов’язую:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території 
(далі - План), земельної ділянки, орієнтовною площею 150 га, 
розташованої за межами населених пунктів, яка за даними Дер-
жавного земельного кадастру враховується в Білогорівській 
селищній раді, Попаснянського району Луганської області, для 
будівництва сонячної електростанції.

2. Фінансування робіт з розроблення Плану здійснювати за кош-
ти Заявника.

3. Замовником Плану визначити районну державну адміністрацію.
4. Оприлюднити це розпорядження шляхом його розміщення в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 
районної державної адміністрації.

5. Рекомендувати Заявнику спільно з районною державною 
адміністрацією, визначити Розробника Плану, який відповідає ви-
могам чинного законодавства.

6. Укласти тристоронню угоду з розроблення Плану між Замов-
ником, Розробником та Платником (Заявником).

7. Забезпечити проведення громадських слухань щодо враху-
вання відповідних інтересів під час розроблення проекту Плану.

8. За результатами розроблення Плану, розгляду на архітектурно-
містобудівній раді та проведення громадських слухань, надати 
План на затвердження до районної державної адміністрації.

Голова районної державної 
адміністрації – керівник районної 
військово-цивільної адміністрації                                  С. ШАКУН

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ –
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації – 
керівника районної військово-цивільної адміністрації

14 червня 2019 р.       Попасна                            
№ 1074

Про розроблення детального плану території 
Керуючись ст. 6, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», абз. 2 ст. 19, ст. 10, п. 4 ст. 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення 
містобудівної документації, затвердженим Наказом Мінрегіону 
України від 16.11.2011 № 290, Порядком проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розро-
блення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, за-
твердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
№ 555, враховуючи лист в. о. генерального директора ТОВ «Лу-
ганськ Солар» О. Харовської (надалі-Заявник) вхід. 11.06.2019 р. 
№ 01-38-1963, зобов’язую:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території 
(далі - План), земельної ділянки, орієнтовною площею 20 га, 
розташованої за межами населених пунктів, яка за даними Дер-
жавного земельного кадастру враховується в Білогорівській 
селищній раді, Попаснянського району Луганської області, для 
будівництва сонячної електростанції.

2. Фінансування робіт з розроблення Плану здійснювати за кош-
ти Заявника.

3. Замовником Плану визначити районну державну адміністрацію.
4. Оприлюднити це розпорядження шляхом його розміщення в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 
районної державної адміністрації.

5. Рекомендувати Заявнику спільно з районною державною 
адміністрацією, визначити Розробника Плану, який відповідає ви-
могам чинного законодавства.

6. Укласти тристоронню угоду з розроблення Плану між Замов-
ником, Розробником та Платником (Заявником).

7. Забезпечити проведення громадських слухань щодо враху-
вання відповідних інтересів під час розроблення проекту Плану.

8. За результатами розроблення Плану, розгляду на архітектурно-
містобудівній раді та проведення громадських слухань, надати 
План на затвердження до районної державної адміністрації.

Голова районної державної 
адміністрації – керівник районної 
військово-цивільної адміністрації                                    С. ШАКУН  

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ –
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації – 
керівника районної військово-цивільної адміністрації

13 червня 2019 р.      Попасна                     № 1071 
Про розроблення детального плану території 
Керуючись ст. 6, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», абз. 2 ст. 19, ст. 10, п. 4 ст. 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення 
містобудівної документації, затвердженим Наказом Мінрегіону 
України від 16.11.2011 № 290, Порядком проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблен-
ня проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 
555, враховуючи клопотання директора ТОВ «ЕКОСХІД» В. Олійника 
(надалі-Заявник) від 27.05.2019 р. № 05/27-19, зобов’язую:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території 
(далі - План), частини земельної ділянки, орієнтовною площею 
25 га, розташованої за межами населених пунктів, яка за даними 
Державного земельного кадастру  враховується в Вовчоярівській 
селищній раді, Попаснянського району Луганської області, для 
будівництва сміттєпереробного комплексу.

2. Фінансування робіт з розроблення Плану здійснювати за кош-
ти Заявника.

3. Замовником Плану визначити районну державну адміністрацію.
4. Оприлюднити це розпорядження шляхом його розміщення в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 
районної державної адміністрації.

5. Рекомендувати Заявнику спільно з районною державною 
адміністрацією, визначити Розробника Плану, який відповідає ви-
могам чинного законодавства.

6. Укласти тристоронню угоду з розроблення Плану між Замов-
ником, Розробником та Платником (Заявником).

7. Забезпечити проведення громадських слухань щодо враху-
вання відповідних інтересів під час розроблення проекту Плану.

8. За результатами розроблення Плану, розгляду на архітектурно-
містобудівній раді та проведення громадських слухань, надати 
План на затвердження до районної державної адміністрації.

Голова районної державної 
адміністрації – керівник районної 
військово-цивільної адміністрації                                   С. ШАКУН   

Оголошення
Громадська організація «Агенція місцевого розвитку 

територіальної громади м. Попасна» та Програма роз-
витку ООН цим оголошенням запрошують ліцензованих 
підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові 
пропозиції для виконання наступних видів робіт у межах проекту 
«Реконструкція зовнішнього освітлення за адресою м. Попасна 
вул. Паркова, вул. Ціолковського, вул. Сонячна Луганська обл. 
(Другий етап)». Адреса місцезнаходження об’єкта: м. Попасна, Лу-
ганська область, вул. Паркова, вул. Сонячна, вул. Ціолковського.  

Перелік видів передбачених робіт: укладання підземних 
ліній електропередач: розробка ґрунту вручну в траншеях гли-
биною до 2 м без кріплень з укосами; укладання трубопроводів 
із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравлічним випро-
буванням; засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, 
улаштування бетонних фундаментів загального призначення 
об’ємом до 5 м3; приготування важкого бетону з щебенем; 
установлення закладних деталей; установлення опор з ме-
талевих труб; установлення енергозберігаючих світильників; 
приєднування до затискувачів жил проводів або кабелів.

Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-
будівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня 
складності.

Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати 
за адресою: 93300, Луганська область, м. Попасна, вул. 
Мічуріна,1, каб. 231 у робочі дні з 8-00 до 17-00 години.

Конкурсні Пропозиції повинні бути в запечатаному вигляді 
доставлені за вищевказаною адресою не пізніше 13-00 
годин 8 липня 2019 р., після чого вони будуть розкриті 
у присутності учасників тендерного комітету. Конкурсні 
Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не прий-
маються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову  
інформацію у робочі дні з 8-00 до 17-00 години за вище-
зазначеною адресою або за телефонами: (06474) 21089 та 
095-788-30-30. 

Заява про наміри
Розробки робочого проекту «Реконструкція системи 

теплопостачання дільниці "ЗФС-2" за адресою: Лу-
ганська обл., Попаснянський р-н, смт. Білогорівка, вул. 
Водопровідна, дільниця "ЗФС-2" 

1. Замовник: Комунальне підприємство «Попаснянський 
районний водоканал» 

Виконавець: ТОВ «ТЭК ІНЖИНІРИНГ» м. Бахмут 
2. Місце розташування об’єкта: Луганська обл., Попас-

нянський р-н, смт. Білогорівка, вул. Водопровідна, дільниця 
"ЗФС-2" 

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Реконструкція 
системи теплопостачання дільниці "ЗФС-2" 

Планована діяльність з реконструкції системи теплопо-
стачання дільниці "ЗФС-2" не є джерелом транскордонного 
впливу. 

Технічні і технологічні дані: Метою даного проекту є 
реконструкція систем опалення будівель, реконструкція 
зовнішніх мереж теплопостачання і установка блочно-
модульної котельні 600-БМ-Р.П.Д.Н.Т. на базі котлів АLTEP 
MAX 300 кВт загальною тепловою потужністю 600 кВт на 
дільниці "ЗФС-2". Блочно-модульна котельня забезпечува-
тиме потребу в тепловій енергії для трьох будівель дільниці 
"ЗФС-2", а саме: адміністративно- побутового корпусу, 
приміщень лабораторії блоку очисних споруд, блоку гаражу 
з технічними майстернями. Котельня являє собою повністю 
готовий до експлуатації модуль. 

4. Соціально-економічна необхідність діяльності: охо-
рона навколишнього природного середовища: Забезпечен-
ня тепловою енергією споживача; зменшення непродуктив-
них витрат тепла. 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: 
- земельних: додаткових земельних ресурсів не потрібно; 
- сировинних: не потребує 
- енергетичних: не визначено; 
- водних: не визначено; 
- трудових: не визначено. 
Обсяги ресурсів будуть визначені на завершальному етапі 

проектування. 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві) - 

підрядних організацій 
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності: 

у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження 
відповідно до чинних нормативних документів. 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за варіантами: не потрібна 

9. Можливі впливи планованої діяльності (при 
будівництві й експлуатації) на навколишнє середови-
ще: 

- геологічне середовище: не передбачається; 
- клімат і мікроклімат: не передбачається; 
- повітряне та акустичне середовище: при експлуатації 

котельні присутні викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря та акустичний вплив від роботи насосного та 
вентиляційного обладнання;

в період реконструкції - викиди відпрацьованих газів; 
пилоутворення; шум та вібрація від роботи машин та 
механізмів, автомобільного транспорту; 

- водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого 
стоку (при будівництві); забруднення водного середовища 
стічними водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні 
сполуки (при експлуатації); 

-ґрунти та земельні ресурси: забруднення скидами зли-
вових і талих стічних вод, будівельними відходами (при 
будівництві); 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: 
відсутні; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): не 
впливає; 

- навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – 
тимчасові незручності, пов’язані з технологічними процесами 
будівництва; утворення будівельних та побутових відходів. В 
період експлуатації - не впливає. 

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного ви-
користання, утилізації, знешкодження або безпечного за-
хоронення 

- відходи будівельних робіт – переважно повторне використан-
ня, решта – збір та передача спеціалізованим підприємствам; 

- побутові відходи – збір вивезення у спеціально відведені 
місця. 

11. Обсяг виконання ОВНС: в повному обсязі, згідно 
ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів 
на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд». 

12. Участь громадськості: Запитання та пропозиції до 
Замовника щодо робочого проекту «Реконструкція си-
стеми теплопостачання дільниці "ЗФС-2" за адресою: 
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Білогорівка, вул. 
Водопровідна, дільниця «ЗФС-2» можна подати в "Кому-
нальне підприємство «Попаснянський районний водо-
канал» за адресою: 93304, Луганська обл., Попаснянсь-
кий район, смт. Білогорівка, вул. Водопровідна, дільниця 
"ЗФС-2".

Оголошення
Комунальне некомерційне підприємство «Попас-

нянський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Попаснянської районної ради Луганської 
області оголошує, що переможцем конкурсу на право 
оренди майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Попаснянського району, розташованого 
за адресою: Луганська область, Попаснянський р-н, смт. 
Тошківка, вул. Миру, № 35, визнано ФОП Чернікова Віталія 
Костянтиновича. 

Не допустити поширення амброзії полинолистої 

Оголошення
Попаснянська багатопрофільна гімназія № 25 об`являє 

конкурс на право проведення незалежної експертної 
оцінки нежитлового приміщення загальною площею 21,4 
м2, розташованого в Попаснянській багатопрофільній 
гімназії № 25. Пропозиції розглядаються  протягом 2-х ро-
бочих днів.
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Понедельник, 24
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30, 02.30 Реальная 
мистика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости
14.30 Т/с«Женский док-
тор»
15.30 Т/с«Женский док-
тор-2»
21.00 Т/с «Благие на-

мерения»
23.20 По следам пар-
тийных списков

Вторник, 25
06.30 Утро с Украиной
09.30, 04.15 Звездный 
путь
10.30, 02.30 Реальная 
мистика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости
14.30, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор-2»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 Без паники

Среда, 26
06.30 Утро с Украи-
ной
09.30, 04.15 Звездный 
путь
10.30, 02.30 Реальная 
мистика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости
14.30, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор-2»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 Контролер

Четверг, 27
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мисти-
ка
12.30, 00.00, 02.15 Аген-
ты справедливости
14.30, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор-2»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты»
23.20 По следам пар-
тийных списков
01.45 Телемагазин
03.30 Т/с «Нахалка»

Пятница, 28
07.45, 05.15 Звездный 
путь
09.50 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты»
12.00, 15.20 Т/с «Ребе-
нок на миллион»
16.40 С Днем рож-
дения, Украина! Кон-
церт
20.00 Главная тема. Вы-
бор
22.00 Оппозиция
02.00 Т/с «Выбирая 
судьбу»

Суббота, 29
07.00 З в е з д н ы й 
п у т ь
09.00 Т/с «Благие на-
мерения»
15.30 Х/ф «Доктор сча-
стье»
17.45, 20.00 Т/с «Ноты 
любви»
22.50 М у з ы к а л ь н а я 
платформа
00.50, 02.15 Т/с «Прин-
цесса и нищенка»
04.20 Реальная мис
тика

Воскресенье, 30
07.00 З в е з д н ы й 
п у т ь
08.45 Т/с «Ноты люб-
ви»
12.45 Т/с «Выбирая 
судьбу»
17.00, 21.00 Т/с «Хи-
рургия. Территория 
любви»
23.00, 02.15 Т/с 
«Принцесса и ни-
щенка»
03.00 Х/ф «Доктор сча-
стье»
04.45 Реальная мис
тика

Понедельник, 24
06.05 М/с
07.55 М/ф «Бигфут Млад-
ший: Стань легендой»
09.50 Х/ф «Прогулка 
высотой»
12.10 Х/ф «Автобан»
14.10 Х/ф«Шанхайский 
перевозчик»
16.10 Ревизор
21.10 Х/ф «Блондинка 

в законе»
23.00 Х/ф «Шаг вперед 2»

Вторник, 25
06.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.25 Т/с «Мы такие»
10.10 Топмодель по
украински
15.10 Половинки
17.00 Любовь на выжи-
вание
21.00 Х/ф «Блондинка 
в законе 2: Красное, бе-
лое и блондинка»
22.50 Х/ф «Шаг вперед 3»

Среда, 26
04.00 Абзац
05.50, 07.40 Kids Time
05.55 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.45 Т/с «Мы такие»
10.10 Топмодель
15.20 Половинки
17.10 Любовь на выжи-
вание
21.20 Х/ф«Шопоголик»
23.20 Х/ф «Шаг впе-
ред 4»

Четверг, 27
03.40 «Служба розыска 
детей»
04.00 Абзац
05.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.05 Т/с «Мы такие»
09.50 Топмодель по
украински
15.00 Половинки
17.00 Любовь на выжи-
вание
21.00 Х/ф «Парни бу-
дут в восторге»
23.00 Х/ф «Шаг впе-
ред 5»

Пятница, 28
05.25 М/с
06.45 Т/с «Мы такие»
09.20 Х/ф «Парни бу-
дут в восторге»
11.20 Х/ф «Блондинка 
в законе 1, 2»
15.10 Х/ф «Шопого-
лик»
17.10 М/ф «В поисках 
Дори»
19.00 Х/ф «Моя супер-
бывшая»
21.00 Х/ф «Метод Хитча»
23.20 Х/ф «Инфого-
лик»

Суббота, 29
05.50, 06.20 Kids Time
05.55 М/с «Лунтик»
06.25, 11.50 Ревизор
09.00, 14.20 Страсти по 
Ревизору
17.00 М/ф «Папа гусь»
18.50 Х/ф «Захват под-
земки 123»
21.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
23.20 Х/ф «Расплата»
01.20 Т/с «Клиника»

Воскресенье, 30
05.50 СтендАп Шоу
06.45, 07.40 М/с
09.55 М/ф «Папа гусь»
11.50 М/ф «В поисках 
Дори»
13.40 Х/ф «Расплата»
15.40 Х/ф «Захват под-
земки»
17.50 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
20.10 Х/ф «Не тормози»
22.00 Х/ф «Безумные 
гонки»
00.00 Х/ф «Вымирание»
02.10 Т/с «Клиника»

Понедельник, 24
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская оборона
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт 
12.00, 13.20 Х/ф «Уни-
версальный солдат-2»
14.15, 16.25 Х/ф «Искус-
ство войны-3: Возмездие»
16.45 Х/ф «Турист»
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Миссионер»
01.50 Т/с «Прокуроры»

Вторник, 25
04.20 Эврика!
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 20.20 Граждан-
ская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
10.10 Антизомби. Дайд-
жест
10.20 Х/ф «Детонатор»
12.30, 13.20 Х/ф «Тяже-
лый случай»
15.00, 16.25 Х/ф «7 се-
кунд»
17.45, 22.45 Т/с «Майор 
и магия»
21.30 Т/с «Пес»
00.40 Х/ф «Каратель»

Среда, 26
04.25 Студия Вашингтон
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом 
городе
10.10 Х /ф«Тяжелый 
случай»
13.20 Х/ф «Детонатор»
14.55, 16.25 Х/ф «Искус-
ство войны-2»
17.45, 22.45 Т/с «Майор 
и магия»
20.20 Секретный фронт
21.30 Т/с «Пес»
00.45 Х/ф «Крепость-2: 
Возвращение»

Четверг, 27
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом 
городе
10.10 Секретный фронт
10.45 Х/ф «7 секунд»
13.15, 15.25, Х/ф «Ис-
кусство войны-2, 3»
17.45 Т/с «Майор и ма-
гия»
20.15 Антизомби
21.15 Т/с «Пес»
22.30 Новые лидеры 2 
Премьера
00.00 Х/ф «Адский эн-
дшпиль»

Пятница, 28
04.15 «Служба розыска 
детей»
04.20 Студия Вашингтон
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом 
городе
09.35 Х/ф «Отчаян-
ный»
11.35, 13.00 Х/ф «Од-
нажды в Мексике: Отча-
янный 2»
13.50, 23.10 «На троих»
19.10 Дизель шоу
01.35 Х/ф «Крепость-2: 
Возвращение»

Суббота, 29
05.05 Эврика!
05.40 Больше чем прав-
да
07.20 Я снял!
09.15 Дизель шоу
10.40 О с о б е н н о с т и 
национальной рабо-
ты
13.00 «На троих»
14.30 Т/с «Пес»
19.10 Х/ф «Викинги 
против пришель-
цев»
21.35 Х/ф «Викинги»
23.30 Х/ф «Анакон-
да-3, 4»

Воскресенье, 30
04.55 Эврика!
05.30 Гражданская обо-
рона
07.20 Антизомби. Дайд-
жест
09.20, 13.00 Т/с «Отдел 
44»
14.25 Х/ф «Викинги»
16.15 Х/ф «Викинги 
против пришельцев»
20.35 Х/ф «Ван Хель-
синг»
23.15 Х/ф «Дракула»
01.55 Х/ф «Каратель: 
Территория войны»
03.50 Т/с «Код Констан-
тина»

Понедельник, 24
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 Меняю жену
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Х/ф «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные материалы»
20.45 Т/с «Родственнички»
22.55 «Деньги 2019»
00.15 «Голос. Дети 5»

Вторник, 25
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
11.05, 12.20 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Х/ф «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные мате-
риалы»
20.45 Т/с «Родственнички»
22.50 Т/с «Школа. Не-
детские игры»
01.15 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Среда, 26
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
11.10, 12.20 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Х/ф «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные мате-
риалы»
20.45 Т/с «Родственнички»
22.50 Т/с «Школа. Не-
детские игры»
01.00 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Четверг, 27
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
11.10, 12.20 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Х/ф «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные мате-
риалы»
20.30 «Чистоnews 2019»
20.40 Т/с «Родственнички»
22.30 «Право на власть 2019»
01.00 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Пятница, 28
06.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию»
09.40 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»
12.20 Анн Парийо в 
культовом боевике Люка 
Бессона «Ее звали Никита»
14.45 Х/ф «Пятый элемент»
17.10 Х/ф «Леон - киллер»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Лига смеха»
22.15 «Концерт Monatik 
love it ритм»
00.50, 02.45 Х/ф «Кокон 1,2»

Суббота, 29
06.00, 23.30 «Светская 
жизнь. 2019»
06.50 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку: 
Непал»
16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»
18.30 «Рассмеши коми-
ка. Дети»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
01.30 «Лига смеха»
03.00 «Киев Вечерний»

Воскресенье, 30
06.35 Мультфильм
06.45 «Украинские сен-
сации 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «ЛотоЗабава»
09.45 «Мир наизнанку»
12.10 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»
15.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний»
17.30 Х/ф «Перси Джек-
сон: Море чудовищ»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 «Концерт Monatik 
love it ритм»

Понедельник, 24
05.30, 22.05 «Следствие 
вели»
07.10 «Утро с Интером»
09.20, 18.00, 01.50 «Ка-
сается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Не 
упускай из виду»
13.50 Х/ф «Укол зонтиком»
15.45 «Жди меня»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.55 Т/с «Капля света»
03.15 М/ф
03.30 Т/с«Здравствуй, 
мама»

Вторник, 25
05.25, 22.00 «Следствие 
вели»
07.10 «Утро с Интером»
10.00 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 «Правила моей кухни»
14.20, 17.40, 20.15 «Евро-
пейские Игры 2019» Легкая 
атлетика. 1/4 финала
16.20 « Е в р о п е й с к и е 
игры 2019. Обзор»
16.45 «Вещдок»
23.50 Т/с «Капля света»
01.40 «Касается каждого»
03.05 Док. проект «Про-
клятие ведьм»
04.00 Т/с«Здравствуй, 
мама»

Среда, 26
05.25, 22.00 «Следствие 
вели»
07.10 «Утро с Интером»
10.00 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 «Правила моей кухни»
14.40 «Европейские Игры 
2019» Стрельба из лука. Финал
16.20 « Е в р о п е й с к и е 
игры 2019. Обзор»
16.45 «Вещдок»
17.40, 20.15 «Европей-
ские Игры 2019» Легкая 
атлетика. 1/2 финала
23.50 Х/ф «Все возможно»
01.50 «Касается каждого»
03.20 Т/с«Здравствуй, 
мама»

Четверг, 27
05.25, 22.10 «Следствие 
вели»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 «Место, что до-
мом зовется» с. 4  5 с.
12.25 «Правила моей 
кухни»
14.40 «Правила выжи-
вания»
15.45, 23.55 «Вещдок»
18.00, 01.50 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
03.20 «Дневник бере-
менной»
04.30 М/ф

Пятница, 28
05.25, 22.15 «Следствие 
вели»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 Х/ф «Девчата»
14.00 Х/ф «Бриллиан-
товая рука»
16.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
18.00 « Е в р о п е й с к и е 
Игры 2019» Легкая атле-
тика. Финал
00.05 «Вещдок»
01.50 «Касается каждого»
03.20 «Дневник бере-
менной»

Суббота, 29
05.15 «Жди меня»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.20 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
09.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 
Выпечка»
11.00 Х/ф «Экипаж»
14.00 «Европейские Игры 
2019» Спорт. гимнастика. Финал
17.00, 20.30 Т/с «Захват»
00.35 Х/ф «Время грехов»
02.50 «Дневник бере-
менной»
04.20 Х/ф«Трень-брень»

Воскресенье, 30
06.00 Х/ф «Бриллиан-
товая рука»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00, 11.00 Орел и решка
12.00, 13.00 «Европей-
ские Игры 2019»
16.35 « Е в р о п е й с к и е 
игры 2019. Обзор»
17.10 Х/ф «Красотка на 
всю голову»
19.20, 20.30 Х/ф «Боль-
ше жизни»
22.00 « Е в р о п е й с к и е 
Игры 2019» Закрытие
00.25 «Вещдок»

Понедельник, 24
06.00 М/с «Гон»
06.35  Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
12.00 Д/ц «Ароматы Ко-
лумбии»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Схемы. Коррупция 
в деталях
15.45, 21.30 Обществен-
но «Обратный отсчет»
18.20, 02.25 Тема дня
19.30, 03.30 Вместе
19.55 Д/ц «СуперЧувство»
20.30 Первая колонка
04.00 Рассекреченная 
история

Вторник, 25
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
12.00 Д/ц «Ароматы Ко-
лумбии»
13.10 Страна на вкус
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15, 19.30 #ВУКРАИНЕ
15.45 Общественно 
«Обратный отсчет»
18.20, 02.35 Тема дня
19.55 Д/ц «СуперЧувство»
21.25, 02.25 UA: Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Дикие живот-
ные»
03.35 Первая колонка
04.05 Послеобеденное 
шоу
05.30 Д/ц «Взгляд изну-
три»

Среда, 26
06.00 М/с «Гон»
06.05 М/с «Медведисоседи»
06.35 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
12.00 Д/ц «Ароматы Ко-
лумбии»
12.30 Д/ц «Ароматы Гре-
ции»
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Страна на вкус
16.05 Д/ц «Ароматы Перу»
16.25 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Наши деньги
18.20, 02.35 Тема дня
19.30, 04.30 Совместно
19.55 Первый на деревне
20.30 Д/ц «СуперЧувство»
21.25, 02.25 UA: Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/ц «Дикие животные»

Четверг, 27
06.00 М/с «Медведисоседи»
06.35 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
12.05 Д/ц «Ароматы Гре-
ции»
13.10 UA: Фольк. Воспо-
минания
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.20 Тема дня
18.55 UEFA U21 ЧЕ по 
футболу 2019. Полуфинал 1
21.25 UA: Спорт
21.55 UEFA U21 ЧЕ по 
футболу 2019. Полуфинал 2
02.25 «Левко Лукьянен-
ко. Идти за совестью» из 
цикла Диссиденты
03.00 Д/ц «Наизусть»

Пятница, 28
06.00 Д/ф «Герои Укра-
ины. Круты. Первая Неза-
висимость»
06.30 Доброе утро, 
Страна!
09.35 Д/ф «Заминиро-
ванные верностью»
10.35, 12.40, 15.00, 17.45 По-
здравляем победителей!
10.40 ЧМ FIFA U20 2019 
в Польше. Четвертьфинал
12.50 ЧМ FIFA U20 2019 
в Польше. Полуфинал
15.30 ЧМ FIFA U20 2019 
в Польше. Украина  Юж-
ная Корея. Финал
18.25, 03.10 Концертная 
«Непобедимые»
19.55, 01.15 Схемы. Кор-
рупция в деталях
20.30 Первая колонка
21.25 «Херсонщина на 
Вулкане»

Суббота, 29
06.00, 12.10 М/с
06.30 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Страна на вкус
10.45 Энеида
13.10 Х/ф «Иосиф Прекрас-
ный. Наместник фараона»
15.15 Д/ц «Фестивали 
планеты»
15.45 Вместе
16.20 Совместно
16.50 Общественно 
«Обратный отсчет»
18.55 Д/ф «Острова. Азор-
ские острова: акулы, киты, манты»
20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.30 Рассекреченная 
история
22.30 Т/с «Оккупиро-
ванные»
02.25 UA: Фольк. Воспо-
минания

Воскресенье, 30
06.00, 12.05 М/с
06.30 Доброе утро, 
Страна!
09.30, 02.25 Энеида
10.35 Страна на вкус
13.10 Х/ф «Разбойники 
поневоле»
14.50 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 20.00 Бюджетники
15.50 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.55 Первый на деревне
17.25 Д/ф «Острова. 
Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни»
18.25 Д/ц «Фестивали 
планеты»
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.30 Развлекательная про-
грамма с Майклом Щуром
21.40 UEFA U21 ЧЕ по 
футболу 2019. Финал

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 24
06.25 Т/с «Коли ми вдома»
08.35 Х/ф «Экипаж»
11.05 МастерШеф
13.55 Ультимату
15.50 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»
18.15 Х/ф «Дневники 
принцессы»
20.50 Т/с «Красная ко-
ролева»

22.45 Т/с «Вангелия»
00.55 Один за всех

Вторник, 25
06.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.25 МастерШеф
13.25 Ультиматум
15.15 Х/ф «Дневники 
принцессы»
18.20 Х/ф «Дневники 
принцессы 2: Как стать 
королевой»
20.50 Т/с «Красная ко-
ролева»

22.45 Т/с «Вангелия»
00.55 Детектор лжи

Среда, 26
06.35 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
11.30 МастерШеф
14.00 Ультиматум
15.45 Х/ф «Дневники 
принцессы 2: Как стать 
королевой»
18.50 Х/ф «Простушка»
20.50 Т/с «Красная ко-
ролева»

22.45 Т/с «Абонент вре-
менно недоступен»
01.00 Детектор лжи

Четверг, 27
06.10 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
11.10 МастерШеф
14.00 Ультиматум
15.55 Х/ф «простушка»
18.25 Х/ф «Она - муж-
чина»
20.50 Т/с «Красная ко-
ролева»

22.45 Т/с «Абонент вре-
менно недоступен»
01.00 Детектор лжи

Пятница, 28
06.00, 01.15 Т/с «Коли 
ми вдома»
08.00 Т/с «Абонент вре-
менно недоступен»
12.40 Т/с «Два полюса 
любви»
16.45, 18.00 Х/ф «Она - 
мужчина»
19.40 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность»
22.45 Х/ф «История 
вечной любви»

Суббота, 29
05.50, 01.10 Т/с «Коли 
ми вдома»
07.10 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»
09.55 Т/с «Красная ко-
ролева»
14.35 Т/с «Вангелия»
19.00 Т/с «Было у отца 
два сына»

22.50 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность»

Воскресенье, 30
06.05, 10.05 Хата на тата 
08.05 Страва честі
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
20.50 Один за всех
22.05 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная»
23.50 Я соромлюсь сво-
го тіла

НОВЫЙ
КАНАЛ

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

мошенничество  6, не-
законное обращение с 
оружием  3, незакон-
ный оборот наркотиков 
 2, телес ные повреж-
дения  0, грабежи  0, 
прочие  99. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожнотранспорт-

ных проис шествий  2, 
пострадавших   1, по-
гибших  3. Наруше-
ний ПДД  19, в не-
трезвом сос тоянии  1, 
нарушений  общест
венного поряд ка  13.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений  105. Из 

них: ИБС  10; гипер-
тония  32; инсульт  3; 
травмы  16; роды  4.

РАГС
Зарегистрировано: 

браков  1; разводов  
0; смертей  12; рожде-
ний малышей  2: Али-
на, Иван.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

Граждане! В случае 
обнаружения взрыво-
опасных предметов и 
предметов, похожих на 
них, звоните по теле-
фону: 101.

Понедельник, 24
06.00 «Бал сказок»
07.30 «Ради несколь-
ких строчек»
09.00 «Мефистофель. С. 2»
10.30 «Предательница»
12.05 «Когда деревья 
были большими»
14.00 «Долгая дорога к 
себе»
15.30 «Пусть я умру, Господи»
17.00 «Все наоборот»
18.30 «Мой добрый папа»

19.50 «Барханов и его 
телохранитель»

Вторник, 25
06.00 «Долгая дорога к себе»
07.30 «Пусть я умру, Господи»
09.00 «Все наоборот»
10.30 «Мой добрый папа»
11.50 «Барханов и его 
телохранитель»
14.00, 22.00 «О любви»
15.30 «Сентиментальное 
путешествие на картошку»
17.05 «Пограничный 
пес Алый»
18.30 «Инспектор уго-
ловного розыска»

20.10 «Лекарство от любви»

Среда, 26
06.00 «О любви»
07.30 «Сентиментальное 
путешествие на картошку»
09.05 «Пограничный 
пес Алый»
10.30 «Инспектор уго-
ловного розыска»
12.10 Лекарство от любви
14.00 Странные взрослые
15.30 «Жемчужная де-
вушка»
17.00 «Соленый пес»
18.30 «Ловкач и Хиппоза»
20.10 «Мещерские»

Четверг, 27
06.00 « С т р а н н ы е 
взрослые»
07.30 «Жемчужная де-
вушка»
09.00 «Соленый пес»
10.30 «Ловкач и Хиппо-
за»
12.10 «Мещерские»
14.00 «Любить»
15.30 «Как выйти за-
муж за короля»
17.00 «Марица»
18.30 «Мама не горюй»
20.10 «Городской ро-
манс»

Пятница, 28
06.00 «Любить»
07.30 «Как выйти за-
муж за короля»
09.00 «Марица»
10.30 «Мама не горюй»
12.10 «Городской ро-
манс»
14.00, 22.00 «Американ-
ский дедушка»
15.30, 23.30 «Мерседес» 
уходит от погони»
17.00 «Моя жизнь. С. 1»
18.30 «Пой ковбой, 
пой»
20.00 «Мама не го-
рюй 2»

Суббота, 29
07.30 «Мерседес» ухо-
дит от погони»
09.00 «Моя жизнь. С. 
1»
10.30 «Пой ковбой, 
пой»
12.00 «Мама не горюй 
2»
14.00 «Не болит голова 
у дятла»
15.30 «Ариэль»
17.00 «Моя жизнь. С. 2»
18.30 «Три тополя на 
Плющихе»
20.00 «Принцесса с 
мельницы»

Воскресенье, 30
06.00 «Не болит голова 
у дятла»
07.30 «Ариэль»
09.00 «Моя жизнь. С.2»
10.30 «Три тополя на 
Плющихе»
12.00 «Принцесса с 
мельницы»
14.00 « Б о ж ь я 
тварь»
15.30 «Без паники, 
майор Кардош!»
17.10 «Моя жизнь. С. 3»
18.30 «Кузнечик»
20.10 «Пепел и ал-
маз»

Понедельник, 24
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Экипаж»
09.55, 00.20 «Воспоминания»
11.00 «Чтобы услышали»
11.30 «Моя правда»
12.20 Х/ф Гетьман
14.10 Х/ф Высота
16.00 Х/с Вечный зов
19.00 Т/с «Архив Шер-
лока Холмса»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 «У тихой пристани»
01.20 «Академия смеха»

Вторник, 25
07.40, 08.40 М/ф

07.50 «Неизвестная версия. 
Королева Бензоколонки»
09.30 «С любовью, 
Юрий Никулин»
10.15 «Моя правда»
11.05 Х/ф «Гетьман»
12.55 Х/ф «Последняя 
реликвия»
14.40 «Верные друзья»
16.20 Х/с Вечный зов
19.00 Т / с « М е м у а р ы 
Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 «Загадка Эндхауза»
00.55 «Воспоминания»

Среда, 26
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.25 «Моя правда»
09.30 «Ролан Быков. Карлик
кровопийца, которого обожали все»
11.15 «Тайна Чингизхана»
13.05 «Фанфан-тюльпан»

15.00 Х/ф Единица с обманом
16.20 Х/с Вечный зов
19.00 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство»
02.10 «Воспоминания»

Четверг, 27
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.25 «Моя правда»
09.30 «Владимир Ива-
сюк. Идеальное убийство»
11.15 «Захар Беркут»
13.10 «Сыновья Боль-
шой Медведицы»
15.00 Х/ф Карусель
16.15 Х/с Вечный зов
19.00 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 «Из жизни началь-
ника уголовного розыска»

Пятница, 28
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «С любовью, 
Юрий Никулин»
09.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия. 
Вечера на хуторе близ Диканьки»
11.10 «Грустная история»
13.50 Х/с Вечный зов
18.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 «Приключения 
Электроника»

Суббота, 29
07.40, 08.50 М/ф
08.00 «Клара Лучко. Три встречи»
09.30 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Неизвестная 
версия. Гусарская баллада»
11.15 Х/ф «Когда мы 
встретились»

14.00 «Ни пуха, ни пера»
15.15 «Хорошо сидим»
16.35 «Опасно для жизни»
18.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 Х/ф «Кушать подано»
23.45 Т/с «Торгаши»

Воскресенье, 30
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Ролан Быков. Карлик
кровопийца, которого обожали все»
09.30 «Неизвестная версия. 
Джентльмены удачи»
10.20 «След Сокола»
12.20 «Белые волки»
14.15 «Без вести про-
павший»
15.50 Х/ф «Жду и надеюсь»
18.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 Х/ф «Таинствен-
ный остров»
23.50 Х/ф «Женская работа 

Понедельник, 24
05.50 Х/ф «Пацаны»
07.40 Х/ф «Всадник 
без головы»
09.35 Т/с «Читающий 
мысли»
11.20, 13.00, 15.45, 16.50, 
17.15, 19.50 «Европейские 
игры2019»
22.00, 23.45 Х/ф «Же-
лезный рыцарь»
00.55 Т/с «Закон и порядок»
01.45 Т/с «Скорая»
03.05 «Случайный свидетель»

Вторник, 25
06.45 Х/ф «Операция 
«Хольцауге»
09.00 Х/ф «Тегеран-43»
12.00, 12.50, 16.00, 16.50, 
23.45 «Европейские игры2019»
13.15 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы»
18.15 «Жестокий спорт»
19.30 Т/с «Читающий 
мысли»
21.20 Т/с «Хейвен»
00.30 Т/с «Закон и по-
рядок»
01.20 Т/с «Скорая»
02.40 «Случайный сви-
детель»

Среда, 26
06.20, 09.00 Х/ф «Чер-
ный треугольник»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
13.20 14.50, 16.50, 23.45 «Ев-
ропейские игры2019»
18.00 «Жестокий спорт»
21.20 Т/с «Хейвен»
00.30 Т/с «Закон и по-
рядок»
01.20 Т/с «Скорая»
02.45 «Случайный сви-
детель»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Профессии»
05.00 «Top Shop»

Четверг, 27
06.35 Х/ф «Захар Бер-
кут»
09.00 Х/ф «Сумка ин-
кассатора»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
13.00, 14.40, 23.45 «Ев-
ропейские игры2019»
16.50 «Тайны мира»
18.00 «Жестокий спорт»
21.20 Т/с «Хейвен»
00.30 Т/с «Закон и по-
рядок»
01.20 Т/с «Скорая»
02.40 «Случайный сви-
детель»

Пятница, 28
05.45 Х/ф «Запорожец 
за Дунаем»
07.35 Х/ф «Неподдаю-
щиеся»
09.10 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе»
10.30 Т/с «Читающий 
мысли»
12.15 Х/ф «Белые волки»
15.15 17.30, 18.40, 19.30, 
22.45 «Европейские игры2019»
21.00 Т/с «Хейвен»
00.50 «Жестокий спорт»
01.40 «Болезниубийцы»
03.15 «Случайный сви-
детель»

Суббота, 29
06.00 Х/ф «Разорван-
ный круг»
07.40 Х/ф «Противо-
стояние»
11.10 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»
15.00, 16.00, 17.00, 23.45  
«Европейские игры2019»
19.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева»
21.50 Х/ф «Неоспори-
мый-2»
01.30 «Реальные пре-
ступники»
03.00 «Случайный сви-
детель»

Воскресенье, 30
05.15 Х/ф «Ключ без 
права передачи»
07.00 Т/с «СБУ. Спец-
операция»
12.00, 16.30, «Европей-
ские игры2019»
18.00 Х/ф «Золотой 
теленок»
21.20 Х/ф «Азартные 
игры»
23.20 Х/ф «Неоспори-
мый-2»
01.15 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 24
06.00 Полезные подсказки
07.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Согласна»

Вторник, 25
06.00 Полезные подсказки
07.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Среда, 26
06.00 Полезные подсказки
07.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Четверг, 27
06.00 Полезные подсказки
07.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Пятница, 28
06.00 Полезные подсказки
07.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Суббота, 29
06.00 Полезные подсказки
07.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Воскресенье, 30
06.00 Полезные подсказки
07.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

БИГУДИ

НТН

Понедельник, 24
06.00 Мультфильмы
08.00 «Месть природы»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.55, 19.25, 01.00 Т/с 
«Опер по вызову»
14.40 Х/ф «Последний 
рубеж»
16.20 Х / ф « П е р в о е 
убийство»
21.35 Т/с «Касл-2»
23.10 Х/ф «Бюро чело-
вечности»

Вторник, 25
06.00 Мульты. Мульт
фильмы
08.00, 01.00 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерян-
ный мир»
14.50 Х/ф «Экспедиция 
«Ноев ковчег»
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову»
21.35 Т/с «Касл-2»
01.40 «Облом.UA.»

Среда, 26
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Бессмерт-
ный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерян-
ный мир»
14.00 Х/ф «Империя 
акул»
15.45 Х/ф «Наутилус: 
Повелитель океана»
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову»
21.30 Т/с «Касл-2»
00.55 «Облом.UA.»

Четверг, 27
06.00 Мультфильмы
08.00, 01.00 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 Затерянный мир
12.55 «Месть природы»
13.25 Х/ф «Неуправля-
емый»
15.15 Х/ф «Американец»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову»
21.35 Т/с «Касл-2»
02.30 «Облом.UA.»

Пятница, 28
06.00 Мультфильмы
08.00 Затерянный мир
14.55 Х/ф «Драконий 
жемчуг»
16.20 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней»
18.45 «Ночь в музее-2»
20.45 Х/ф «Ночь в му-
зее-3: Секрет гробницы»
22.40 Х/ф «Типа копы»
00.40 Т/с «Опер по вы-
зову»
01.25 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно2016»

Суббота, 29
06.00 Мультфильмы
08.00 « З а т е р я н н ы й 
мир»
14.00 Х/ф «Ночь в му-
зее-2»
16.00 Х/ф «Ночь в му-
зее-3: Секрет гробницы»
17.55 Х/ф «Конан-раз-
рушитель»
19.55 Х/ф «Бен-Гур»
22.15 Х/ф «Чужой про-
тив Хищника»
00.05 «Облом.UA.»
04.30 «Совершенно се-
кретно2016»

Воскресенье, 30
06.00 Мультфильмы
08.00 «Он, она и телеви-
зор2»
13.05 Х/ф «Бен-Гур»
15.20 «Драконий жемчуг»
16.50 Х/ф «Противо-
стояние»
18.20 «Кредо убийцы»
20.20 Х/ф «Поймать и 
убить»
22.15 Х/ф «Чужой про-
тив Хищника-2»
00.05 «Облом.UA.»
04.40 «Совершенно се-
кретно2016»

2+2

НАШЕ КИНО

С 10 по 16 июня по-
жаров и возгораний в 
районе не зарегистри-
ровано.

ОП ГУНП
Всего обращений  

113. Из них: кражи  3, 

Реклама

В Г. РУБЕЖНОЕ АЛЕКСЕЙ
Злоупотребляет выпивкой 
муж или сын? Вас покинул 
любимый? У вас полный 
хаос в делах или проблемы 
в бизнесе? Вас атаковали 
болезни? 
Хотите быть здоровыми, 
счастливыми, успешными и 
богатыми?
Я подскажу вам как можно 
разрешить ваши проблемы.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФОТОГРАФИИ
АЛЕКСЕЙ ждет вас ежедневно, кроме воскресенья,

с 9.00 до 18.00, г. Рубежное, 
ул. Владимирская, 3, каб. 15

(остановка Гипро: старый институт).
ТЕЛ.:   ЛАЙФ 063-706-63-07,

 МТС 095-021-90-76.
Индивидуальный прием – 100 грн.

Консультации по фотографии – 100 грн.
При себе иметь 3 литра воды и коробку спичек.

НЕ гадаю. НЕ лечу. НЕ ворожу. С
в.

 Ф
№

 0
13

53
3

Понедельник, 24
06.10 Бенфіка  Баварія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.30 Фінал FIFA 19. 
Global Series
12.00 МЮ  Барселона. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
13.50 Шахтар  Чорномо-
рець. Чемпіонат України
16.00 Барселона  ПСВ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
18.00 Інтер  Тоттенгем. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
20.00 Ліверпуль  ПСЖ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
22.00 Брюгге  Боруссія 
(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА
23.50 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
01.15 Монако  Атлетіко. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

Вторник, 25
06.10 Баварія  Аякс. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Ворскла  Арсенал
Київ. Чемпіонат України
10.10 Ювентус  Дже-
ноа. Чемпіонат Італії
12.00 Барселона  МЮ. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
13.50 Шахтар  Зоря. 
Чемпіонат України
16.00 Аякс  АЕК. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
18.55 Шахтар  Гоффен-
гайм. Ліга Чемпіонів УЄФА
21.40 Ман Сіті  Ліон. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
00.50 Реал  Рома. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
02.35 Янг Бойз  МЮ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
04.20 Валенсія  Ювен-
тус. Ліга Чемпіонів УЄФА

Среда, 26
06.10 АЕК  Баварія. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
08.10 Ворскла  Динамо. 
Чемпіонат України
10.10 Емполі  Ювентус. 
Чемпіонат Італії
12.00 Барселона  
Ліверпуль. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
13.50 Шахтар  Десна. 
Чемпіонат України
16.00 Гоффенгайм  Ман 
Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА
18.00 АЕК  Бенфіка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
20.45 Ліон  Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
23.25 Ювентус  Янг 
Бойз. Ліга Чемпіонів УЄФА
02.30 Баварія  Аякс. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
04.15 Рома  Лаціо. 
Чемпіонат Італії

Четверг, 27
06.10 Аякс  Баварія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Шахтар  Лудого-
рець. Контрольна гра
10.10 Ювентус  Кальярі. 
Чемпіонат Італії
12.00 Ліверпуль  Бар-
селона. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
13.50 А р с е н а л  К и ї в 
 Шахтар. Чемпіонат 
України
16.00 ПСЖ  Црвена 
Звезда. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
18.00 Боруссія (Д)  Мо-
нако. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.00 Тоттенгем  Барсе-
лона. Ліга Чемпіонів УЄФА
23.15 Наполі  Ліверпуль. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
03.45 АрсеналКиїв  
Зоря. Чемпіонат України

Пятница, 28
06.10 Ліверпуль  
Баварія. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
08.10 Десна  Маріуполь. 
Чемпіонат України
10.10 Шахтар  Лудого-
рець. Контрольна гра
12.00 Шальке  Порту. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Ворскла  Шахтар. 
Чемпіонат України
15.55, 02.50 «Шлях до Баку»
17.00 Карабах  Ворск-
ла. Ліга Європи УЄФА
19.00 Спортінг  Арсе-
нал. Ліга Європи УЄФА
21.00 Бешикташ  Генк. 
Ліга Європи УЄФА
23.00 Севілья  Акхісар. 
Ліга Європи УЄФА
01.00 Ренн  Динамо (К). 
Ліга Європи УЄФА
03.45 Сассуоло  Мілан. 
Чемпіонат Італії

Суббота, 29
06.10 Баварія  
Ліверпуль. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
08.10 Ч о р н о м о р е ц ь 
 Карпати. Чемпіонат 
України
10.10 Мілан  Ювентус. 
Чемпіонат Італії
12.00 Шальке  Ман Сіті. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Шахтар  Лудого-
рець. Контрольна гра
16.00 Фенербахче  Андер-
лехт. Ліга Європи УЄФА
18.40 Динамо (К)  Ренн. 
Ліга Європи УЄФА
21.05 Генк  Бешикташ. 
Ліга Європи УЄФА
23.50 Ворскла  Кара-
бах. Ліга Європи УЄФА
02.20 Арсенал  Спортінг. Ліга 
Європи УЄФА
04.05 Бетіс  Мілан. Ліга 
Європи УЄФА

Воскресенье, 30
06.10 Зальцбург  Црве-
на Звезда. Плейоф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
08.10 Олімпік  Карпати. 
Чемпіонат України
10.10 Фіорентина  
Ювентус. Чемпіонат Італії
12.00 Ман Сіті  Шальке. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Шахтар  Динамо. 
Чемпіонат України
16.00 Гоффенгайм  
Ліон. Ліга Чемпіонів УЄФА
18.00, 00.00 Шахтар  
ЦСКА (С). Контрольна гра
20.00 Бешикташ  Генк. 
Ліга Європи УЄФА
22.00 Рома  Інтер. 
Чемпіонат Італії
02.00 Олімпіакос  Ди-
намо (К). 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
04.00 Ювентус  Наполі. 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ 1
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ОВЕН  Овны в ближайший период смогут реализо-
вать важные планы, поэтому не отвлекайтесь и будьте 
уверены в себе. Ваше упорство в стремлении к цели 
удивит коллег и обеспечит вам хорошие позиции на 
последующие месяцы. Выходные посвятите отдыху, 
встретьтесь с родными или друзьми. 

ТЕЛЕЦ  Удастся короткая поездка, а если вы ее не 
планируете, то постарайтесь посвятить больше време-
ни своим собственным делам. Перестанете волновать-
ся из-за начальства. Вас поглотят планы визитов и не-
обходимых покупок. На работе доверяйте интуиции и 
следите за своими интересами и выгодой. 

БЛИЗНЕЦЫ  У Вас будет спокойный эмоциональный 
фон, поэтому можно заниматься любыми делами. Вы 
можете заниматься чем угодно, уходя с головой в лю-
бовь, либо отдавая предпочтение рабочим обязаннос-
тям. Умеренные и важные покупки тоже можно совер-
шать в ближайшую неделю. Выходные лучше провести 
с семьей или с друзьями. 

РАК  На этой неделе рекомендуется оставаться в тени 
и не привлекать к себе постороннего внимания. Ваша 
закулисная деятельность будет гораздо эффективнее. 
Не исключено, что вы получите предложение времен-
ной неофициальной подработки. Успешно сложатся 
дальние командировки. 

ЛЕВ  На этой неделе могут поступить деньги, кото-
рых вы совсем не ожидали. Придется много времени и 
сил отдавать работе, решению материальных проблем. 
Возможно, вы накопите достаточную сумму, чтобы по-
зволить себе купить нужную вещь. Старайтесь находить 
время для отдыха, особенно во второй половине недели.

ДЕВА  Вам нужно сфокусироваться на домашних де-
лах, на работе, на своем здоровье. Вам повезет в любви 
и браке, в семейных делах. Усилится энергетика, улуч-
шится настроение. Рекомендуется в ближайшее время 
очень внимательно отнестись мелочам. Конец недели 
- удачное время для отдыха в уединенной обстановке.

ВЕСЫ  Вы можете почувствовать усталость и упадок 
сил, но сейчас не время расслабляться, на вас может об-
рушиться большой объем неотложных дел, необходимо 
будет запастись терпением и действовать. Благоприят-
ное время для формирования планов на будущее. На 
выходных больше времени отведите на отдых.

СКОРПИОН  В решении важных вопросов вам по-
может вдохновение и творческий подход. Это касается 
покупок и работы. Это прекрасное время для поиска 
новых увлечений и новых источников дохода. На вы-
ходных вас посетит большая удача, с помощью которой 
удастся разрешить давние проблемы.

СТРЕЛЕЦ  Стрельцам на этой неделе суждено полу-
чить очень радостные известия. Эти новости будут за-
трагивать вашу семью. Также это хорошее время для 
изменения графика работы, перехода на более интен-
сивный темп. На выходных уделите внимание здоровью  
и полноценному отдыху.

КОЗЕРОГ  Интеллектуальные возможности резко 
возрастут. Это будет самый продуктивный период вре-
мени за последние пару месяцев. Его можно посвятить 
обучению, получению знаний. Пришло время ярких 
поступков и смелых шагов. На выходных займитесь 
домашними делами и абстрагируйтесь от работы.

ВОДОЛЕЙ  Предоставляется возможность, чтобы по-
казать себя в вопросах самостоятельности и ответствен-
ности. Вероятно, вам необходимо будет уделять много 
времени работе, совершенствовать свои профессиональ-
ные навыки. В начале недели могут резко увеличиться 
расходы, связанные с семьей, будьте к этому готовы.

РЫБЫ  Рекомендуется заняться собой и своим разви-
тием. Ставьте себе цель и двигайтесь к ней. Все проб-
лемы и противоречия разрешатся в пути, сами собой, 
не стоит на них акцентировать внимание. Рекомендует-
ся аккуратно обращаться с бытовой техникой. Выход-
ные дни отлично подойдут для спокойного отдыха. 

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, вспом-
нить, где и когда было сде-
лано фото и обратиться в 
нашу редакцию в течение 
недели со дня выхода газе-
ты. На прошлой неделе 
никто не обратился за 
призом.

с 24.06. по  30.06.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
21

Прогноз 
погоды

+32
+20

+34
+22

+32
+23

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

СБ, 
22

ВС,
23

ПН,
24

ВТ,
25

СР,
26

ЧТ,
27

+31
+19

+33
+20

+26
+17

+26
+15

3 6 2534

Лунный календарь стрижек 
ПН, 24 Стрижка может благоприятно повлиять на здоровье. Окраши-

вание волос может привлечь к вам полезных и нужных людей. 

ВТ, 25 Стрижка благоприятно отразится на ваше здоровье. Но так как 
волосы после стрижки в убывающую луну плохо растут, не стоит 
стричься слишком коротко. Окраска благоприятно скажется на 
вашем благосостоянии. 

СР, 26 Неблагоприятный день для похода в парикмахерскую. 

ЧТ, 27 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос - это по-
дарит вам мощнейший заряд активности, который будет кстати 
при реализации давно застывших планов. Убывающая Луна по-
может надолго закрепить результат. 

ПТ, 28 Стрижка и окрашивание неблагоприятны. Это может неблаго-
приятно сказаться на вашем психологическом здоровье и на 
отношениях  с окружающими. 

СБ, 29 Стрижка неблагоприятна, окрашивание же возможно.

ВС, 30 Стрижка и окрашивание помогут стать более обаятельным и ха-
ризматичным, привлекут энергию финансов и здоровья. 

с 24.06 по 30.06

*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. 

  24  25  26  27  28   29  30

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 24.06 по 30.06

в

В захудалом американ-
ском городке два часа 
ночи. В дверь врача раз-
даётся громкий стук. Врач 
открывает дверь и сквозь 
сон спрашивает: 

— В чём дело? 
— Сколько вы берёте за 

посещение больного на 
ферме примерно в семи 
милях отсюда? 

— 15 долларов. 
— Отлично! Поехали! 

Врач одевается, берёт 
свою медицинскую сумку, 
выводит машину из гара-
жа... 

Когда они доехали до 
фермы, посетитель доста-
ёт 15 долларов: 

— Вот ваши деньги. 
— А где же больной? 
— Нет его. Просто в ва-

шей дыре ночью хрен най-
дёшь такси. 

«А почему бы и нет?» - 
это вопрос, который разре-
шает мне делать все, что я 
делаю.

— Софья Львовна, а шо 
это ваша невестка Хаечка 
такая худая?

— Роза Моисеевна, а где 
ви видели, шобы на гадю-
ках сало росло?!

Никто не любит меня так, 

как мой холодильник. 
Когда он меня видит, он 
так и светится!

Для Симочки это была 
любовь со второго раза. С 
первого она не заметила, 
что Фима носит золотой 
ролекс!

— Как ваша фамилия?
— Спасибо, хорошо! А 

ваша?

На заметку хозяйкам. 
Электрические лампочки 
небольшого номинала в 
квартире не только эконо-
мят электроэнергию, но и 
делают квартиру чистой и 
уютной, а хозяйку краси-
вой и нарядной.

Двое друзей разговари-
вают:

— Вопрос в кроссворде 
«Кровососущее суще-
ство, 4 буквы». Правиль-
ный ответ клещ. Я пред-
положил два варианта: 
жена и теща. Они слыша-
ли мои варианты и сразу 
доказали мне, что я был 
прав.

— Слушай, а давай с то-
бой уедем, только ты и я, а 
дальше – будь что будет!?

— Женщина, я вам еще 
раз повторяю, пока пол-
ная маршрутка не набе-
рется, никуда не поедем!

Рулет из лаваша 
«Лето»

Ингредиенты:
• 200 г крабовых палочек
• 1 тонкий лаваш 
• 2 небольших огурца
• 2 вареных яйца 
• листья салата
• майонез

Приготовление:  Расстелить лаваш, намазать его тон-
ким слоем майонеза. Накрыть листьями салата (заранее 
вымыть их и обсушить). Измельчить яйца и выложить на 
салатные листья. Смазать майонезом. Порезать соломкой 
крабовые палочки, распределить по поверхности. Огур-
цы порезать длинной соломкой, выложить на слой из 
крабовых палочек. Аккуратно свернуть лаваш в рулетик. 
Отправить в холодильник на 30 минут. Порезать на ку-
сочки, разложить на тарелке.

Чизкейк без выпечки
Ингредиенты:

• 500 г клубники
• 350 г творога 
• 200 мл сливок 
• 100 г печенья (сдобного) 
• 100 г сахара 
• 100 г сметаны 
• 2 ст. л. масла сливочного 
• листья мяты

Приготовление: Растолочь печенье в крошку. Удоб-
но использовать пакет и деревянную скалку. Добавить 
к крошке несколько больших ложек сливочного масла, 
одну ложку сахара. Соединить сметану, творог и сахар.
Отдельно взбить сливки и осторожно ввести в творож-
ную массу. Слоями сложить в стакан печенье, крем, раз-
резанную пополам клубнику. Украсить чизкейк листи-
ками мяты.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из прошлого номера

По горизонтали: Банту. Оса. Потир. Кабина. Ишак. 
Буйство. Рота. Эра. Анонс. «Сид». Така. Атташе. Ана. 
ЧАд. Знаток. Рог. Идо. Илоки. «Санин». Нат.

По вертикали: Юбка. Инки. Лупа. Поташ. Си. Арык. 
Байонет. Ио. Арриан. Ура. Сто. Тан. Эскадрон. Ад. 
Стечкин. Тунис. Антон. Авгит. «Ада». Ока.

По горизонтали: 2. Специалист, изучающий со-
став материи и её свойства. 5. Столица государства 
в Азии. 9. Высушенная кора дерева, применяется 
для предотвращения кровотечений. 10. Отдельное 
долговременное укрепление в системе береговых 
укреплений. 11. Американская писательница, автор 
романа «Унесенные ветром». 12. Нелепые мысли. 
13. Старинное ударное и метательное орудие. 14. 
Мужская одежда в Южной и Юго-Восточной Азии. 
15. Устар. мера веса, равная 16,38 кг. 17. Отдать .... 
19. Американский карьерист, ведущий светский об-
раз жизни. 22. Мука из овса. 26. Очередная попытка 

студента сдать экзамен. 27. Верхняя законодательная 
палата в некоторых странах. 28. Принадлежность ку-
рильщика. 29. Клеймо на теле домашнего животного. 
30. Гидротехническое сооружение. 31. Мини-гараж 
для автомобиля. 33. Мужское имя. 36. Южнокорей-
ский автомобиль. 38. Арабская мужская одежда. 40. 
Небольшой круглый гладкий камень. 43. Участник 
боя быков. 44. Работа в период уборки урожая. 45. 
Пластинчатый гриб. 46. Основатель Израильско-Иу-
дейского царства. 47. Один из самых больших гру-
зоподъёмных самолётов в мире, созданный на заво-
де Антонова. 48. ... Акопян. 49. Сын Тараса Бульбы.

По вертикали: 1. «Воздушные врата» Лондона. 2. 
Грубая женщина. 3. Лицевая выразительность. 4. От-
рицательный электрод. 5. Многократное быстрое по-
вторение одного звука. 6. Порода служебных собак. 
7. Вымышленный персонаж трагедии Уильяма Шек-
спира «Гамлет». 8. Повозка, буксируемая тягачем. 15. 
Небольшой орга́н. 16. Часть кухонной плиты. 17. Рез-
ной карниз в деревянном зодчестве. 18. Отдельная 
часть шва. 20. Жительница государства в Централь-
ной Америке. 21. Небольшая инструментальная му-
зыкальная пьеса. 23. Древнее государство в Шумере. 
24. Род грибов из семейства ежовиковых. 25. Глубина 
погружения судна в воду. 32. Животное, происшедшее 
от скрещивания двух разных пород (устар.). 34. Швей-
царский живописец («Шоколадница»). 35. Американ-
ская золотая монета, равная 4 долларам. 37. Момент 
внезапного «озарения» при решении мыслительной 
задачи. 39. Араб-кочевник. 40. Этажерка для посуды. 
41. Кожа хромового дубления. 42. Вид грузового судна.

с-в с-в4вв
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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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24 июня, понедельник 
— Варфоломей и Варна-
ва. На Варнаву — не рви 
травы, ибо в этот день по 
травам, по лугам и полям, 
по лесам и долам в полдень сила неведомая катается. 
Звезды мерцают зеленоватым светом — к ясному дню. 
Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и 
чистятся  — к дождю. Мелкие птицы забиваются в се-
редину кроны деревьев — к ненастью. Скот держится 
около дома — к похолоданию. 

25 июня, вторник — Петров день. Петр Поворот, 
Солнцеворот, Запоздалый Капустник, Рыболов. Пово-
рот: солнце на зиму, а лето на жару. Солнце укорачива-
ет ход, а месяц идет на прибыль. Высаживают послед-
нюю капусту и огурцы. Коли в Петров день красное 
лето - зелёный покос, а коли дождь - покос мокрый. 
В этот день ходили на рыбалку да готовили блюда из 
рыбы, прежде всего — уху. Гуси и утки, плавая по реке, 
часто ныряют, бьют крыльями по воде — готовься  к 
дождю. 

26 июня, среда — Акулина Гречишница. Начинают 
в эти дни сеять гречиху. С этого времени появляется 
большое количество слепней, оводов. Цыплята пря-
чутся под наседку, когда светит солнце, — к скорому 
ухудшению погоды. Собаки катаются по траве — к не-
настью. Утром цветы и травы пахнут сильнее обычно-
го — скоро пойдет дождь. 

27 июня, четверг — День Елисея. Елисей Гречко-
сей, Елисей - по Колено в Овсе. В этот день, если не 
было дождя, а светило солнышко, заклинали крапиву. 
Секли ее, чтобы обожгла она небеса и оттуда хлынули 
бы дожди. Кошка чихает и кашляет — жди дождя. По-
левые мыши и крысы ночью сидят в норках тихо — 
дождь недалече.

28 июня, пятница — Фит. Амос. Святого Вита в на-
роде называли Фитом. Кто сеет после Вита, прост бы-
вает жита. Модесту молятся на случай падежа скота . 
На Фита соловей замолкает. Поросята визжат — к сы-
рой погоде. Скотина на пастбище тяжело дышит, с шу-
мом выдыхает воздух — к дождю. 

29 июня, суббота — День Тихона. В этот день цер-
ковь отмечала память сразу трех Тихонов. Солнце идет 
тише. Смолкает птичья звонница. Только соловей про-
должает петь до самого Петрова дня. Зверь ходит тихо 
- в норы хоронится. В эти дни собирают травы. Скот 
мало пьет воды, а днем спит — к непогоде. Телята бе-
гают с задранными хвостами — к дождю. Рыбы сильно 
мечутся в воде — перед ливнем. 

30 июня, воскресенье — Мануил. Мануил Солнце-
стой. Начинается бурный рост растительности. По 
омутам распускаются белые кувшинки. Если в июне 
частые зарницы - будет хороший урожай. На Мануила 
солнце застаивается (медлит в зените). Вечерняя радуга 
в этот день предвещает хорошую погоду, багровый за-
кат - сильный ветер и ненастье. На поверхности земли 
появляются кроты и дождевые черви — к мокрым дням. 

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

Послуги Он-лайн будинку юстиції при визначенні 
найменування громадської організації

При створенні громадської організації постає питан-
ня визначення найменування майбутньої громадської 
організації. Засновникам необхідно визначитись з най-
менуванням громадської організації на етапі її створен-
ня, враховуючи, що діючим законодавством встановле-
но, що найменування громадської організації не повинно 
бути тотожним найменуванню інших зареєстрованих 
громадських організацій.

І в такому випадку електронний сервіс Он-лайн буди-
нок юстиції допоможе вирішити проблему з визначен-
ням найменування громадської організації та перевірити 
чи не зареєстрована вже така громадська організація.

Для того, щоб потрапити до Он-лайн будинку юстиції, 
необхідно в пошуковій системі мережі Інтернет за-
дати пошук "Он-лайн будинок юстиції" та перейти за 
відповідним посиланням або одразу перейти за поси-
ланням https://online.minjust.gov.ua.

Потрапивши на головну сторінку Он-лайн будинку 
юстиції обрати розділ "ІНФОРМАЦІЯ З РЕЄСТРІВ" 
та натиснути "ПЕРЕЙТИ".

В розділі "ІНФОРМАЦІЯ З РЕЄСТРІВ", пересува-
ючи курсор "миші", обрати розділ "ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ОБ'ЄДНАННЯ, ФОРМУВАННЯ" і в переліку реєстрів, 
що відкрився можна перевірити, чи зареєстрована 
вже така громадська організація, за допомогою двох 
реєстрів - "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань" та "Реєстр громадських об'єднань".

Користування пошуками в зазначених реєстрах про-
сте та зрозуміле.

Так, перейшовши до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань у полі "ОБЕРІТЬ НЕОБХІДНИЙ 
ПУНКТ КРИТЕРІЮ ПОШУКУ" необхідно поставити 
позначку "Юридична особа" та ввести повне наймену-
вання громадської організації, наприклад "Громадсь-

ка організація "Сонечко", натиснути "ШУКАТИ" та, 
пройшовши перевірку "reCAPTCHA", отримати ре-
зультати пошуку. Якщо громадська організація з таким 
найменуванням знайдена – засновникам необхідно 
визначатися з новим найменуванням громадської 
організації. Якщо під час пошуку така організація не 
знайдена, то найменування може бути використане 
для громадської організації. Звертаємо увагу, що в за-
значеному реєстрі поки що можливо перевірити най-
менування громадської організації лише із статусом 
юридичної особи.

Перейшовши до Реєстру громадських об'єднань 
у полі "НАЙМЕНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ" необхідно ввести повне найменуван-
ня громадської організації, наприклад "Громадська 
організація "Сонечко", натиснути "Enter" на клавіатурі 
або "Пошук" і отримати результати пошуку. І знову - 
якщо громадська організація з таким найменуванням 
знайдена, то засновникам необхідно визначатися з но-
вим найменуванням громадської організації. Якщо 
не знайдена – найменування може бути використане 
для новоствореної громадської організації. В цьому 
реєстрі можливо перевірити найменування громадської 
організації як із статусом юридичної особи так і без ста-
тусу юридичної особи.

Контактний номер телефону Головного 
територіального управління юстиції у Луганській 
області з питань державної реєстрації громадських фор-
мувань: 0645242216, 0953624202.

Отримати консультацію можливо також за допомогою 
он-лайн чату з питань державної реєстрації громадських 
формувань за посиланням: http://lugjust.gov.ua/gf-chat/.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації за інформацією 

Головного територіального управління юстиції 
у Луганській області

Кожна людина має право 
на свободу та особисту 
недоторканість

Попаснянським відділом Лисичанської місцевої прокура-
тури відповідно до ст.26 Закону України «Про прокуратуру», 
здійснюється нагляд за додержанням законів Попаснянсь-
ким ВП ГУНП в Луганській області при застосуванні заходів 
примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, зокрема, при адміністративному 
доставленні, затриманні та додержанні вимог законо-
давства при виконанні постанов суду про застосування 
адміністративного арешту.   

Під час регулярних перевірок, опитуванні грома-
дян, порушень прав, у тому числі фактів незаконного 
адміністративного затримання, безпідставного складання 
протоколів про адміністративне правопорушення, порушень 
вимог законодавства при виконанні постанов суду про за-
стосування стягнення у виді адміністративного арешту про-
тягом поточного року не встановлено. Виявлені недоліки, 
які допущені при складанні протоколів про адміністративне 
затримання, негайно усунуті.

Відділом прокуратури й надалі будуть вживатись максимальні 
заходи щодо захисту прав громадян при застосуванні 
впливу за адміністративні правопорушення, не допущен-
ня безпідставного притягнення осіб до адміністративної 
відповідальності, незаконного затримання та утримання за-
триманих при правоохоронних органах понад три години, 
оскільки, відповідно до ст.29 Конституції України, кожна люди-
на має право на свободу та особисту недоторканість. Ніхто не 
може бути заарештований або триматися під вартою інакше 
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 
порядку, встановлених законом.

 Н.ПОНОМАРЬ, прокурор Попаснянського відділу  
Лисичанської місцевої прокуратури

ЗНАКОМСТВА
Женщина 46 лет познакомится с мужчиной для 

с/о. Тел. 068-989-20-86.

Выражаем глубокую благодарность Вельможно-
му Сергею Анатольевичу за оказанную помощь 
инвалиду I-й группы Сергиенко С.О. в приобрете-
нии инвалидной коляски, которая была доставлена в 
течение месяца. 

Огромное спасибо и низкий поклон!
С уважением, Р.Д. Жевага,

 жительница города Горское

БЛАГОДАРИМ!

Выражаем огромную благодарность Юрию Ива-
новичу Онищенко - Попаснянскому городскому го-
лове за оказанную  помощь в ремонте дома № 146 
по улице Первомайская. 

С уважением, семья Ерохиных

Благодарим за помощь и поддержку, отзывчи-
вость, доброту и понимание в сложные для нас си-
туации старшего участкового и нашего соседа Ста-
нислава Алексеевича Лобанева. Мы поздравляем 
Вас с профессиональным праздником и желаем Вам 
успехов в Вашей деятельности, семейного благопо-
лучия и крепкого здоровья!
С уважением, соседи 4 подъезда многоквартирно-

го дома № 3 по улице Донецкая в Попасной

Загублене посвідчення учасника бойових дій, видане на ім’я  Крашенiна 
Сергія Вікторовича.

Загублене посвідчення учасника бойових дій серія АБ № 347671, 
видане 28 квітня 2015 року на ім’я Мелащенка Дмитра Миколайовича.

Загублений атестат АН 16038176 та додаток до нього, виданий По-
паснянською вечірньою (змінною) середньою загальноосвітньою 
школою на ім’я Соловйова Олександра Володимировича.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

БЛАГОДАРИМ!

БЛАГОДАРИМ!

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. по ул. Мира, 155. Пластик. окна, автоном. отопление, 

бойлер, частично мебель. Тел. 093-801-33-08.
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 на 2-м этаже 5-ти этажного дома. Цена договорная. 

Тел. 068-989-20-86
4-х комн. кв. на ВРЗ, 5 этаж, лоджии, кухня, большой лифт. Тел. 068-

696-43-28. 
Газ. дом с печным отоплением по ул.Шолохова. Имеются вода, газ. 

колонка, хоз. постройки: гараж, колодец, и погреб. Тел. 063-429-49-40, 095-
022-43-09.

Газ. дом (можно в рассрочку) или меняется на квартиру со всеми 
удобствами, имеются все нужные хозпостройки. Тел. 068-971-14-45, 063-
851-47-29, 073-465-52-61.

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

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.
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.

Коттедж, во дворе гараж, хоз. постройки, район ВРЗ. Тел. 095-186-83-19
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.

Стационарный гараж с пристройками и зем. участком 0,5 га, р-н 
детсада ВРЗ. Цена договорная. Тел. 093-374-94-41.

Новая скороварка, столовые сервизы. Тел. 063-851-47-29 
Недорого котиков-британцев. Тел. 067-197-28-80, 067-527-29-42.
2,5-месячный щенок, девочка, породы чихуахуа. Тел. 050-610-92-27.
Месячные поросята и действующий хряк породы Дюрок. Тел. 097-

732-57-08, 093-807-07-03
Дрова. Тел. 097-732-57-08, 093-807-07-03.
Банки любой емкости: 0,5 л, 1л, 1,5л, 3л недорого. Тел. 068-971-14-45, 

063-851-47-29.
Б/у и новая инвалидные коляски, ходунки на колесах с тормозами. 

Тел. 068-971-14-45, 063-851-47-29.
Стенка цвета спелой вишни б/у, но в отличном состоянии. Тел. 063-851-

47-29, 068-971-14-45.
Деревянные кровати, односпальные, двухспальные и полуторные.     

Тел. 068-971-14-45, 063-851-47-29.
Непиляные дрова. Тел. 068-971-14-45, 063-851-47-29.
Банки 0,5л, кулинарные книги, посуда. Тел. 073-164-56-93.

ПРОДАЕТСЯ
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Делать деньги 
без рекламы 
может только 
монетный двор

Заказать 
рекламу, 

объявления 
можно 

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

Лиц. АЕ № 268045Юлия

Заказ по телефону
Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

Металлочерепица
Металлопрокат в ассортименте
Лесо-пиломатериалы
Ондулин
Шифер Линолеум
Тротуарная плитка от произ-
водителя (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»

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

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

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

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

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

Памятники из бетона

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

ПРИОБРЕТЕМ

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.

ПРОДАМ
Тел. 050-975-81-23

песок, шлак, щебень, 
гранотсев (от 5 т)

Бурение 
скважин

Тел. 066-64-92-945, 
097-42-35-867

- АГ-2,4; 2,1 
- БДН 2,0-3,15 
- ЗБР-12 
- Зернометатели ЗМ-100 
- Шнековые погрузчики
- Плуги 
- Опрыскиватели 
  и др. сельхозтехника
-Трактора Т-150К 

066-712-79-15
Запчасти.  Доставка.

ПРОДАЕТСЯ

Продается 
магазин

(36,4 м2)
по ул. Николенко, 16

Тел. 050-555-36-00

ПРОДАЕТСЯ
газифицированный дом
по ул. Леваневского

Тел. 073-164-56-46.

На дневные и ночные смены. Рассмотрим кандидата с профильным и 
медицинским образованием. Официальное трудоустройство, 

высокий уровень З/П, полный соцпакет. 
Тел. 0800-508-848, 050-317-69-04 Араксия

В АПТЕКУ  
ПРИГЛАШАЕМ 

- зав.аптекой,
- провизора
- фармацевта 
- админа на товар

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

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

РАЗНОЕ
Требуется работник для работы на огороде, в доме и во дворе.Тел. 

068-971-14-45, 063-851-47-29.

В магазин «Світанок» 
(по ул. Циолковского) требуется

ПРОДАВЕЦ Тел. 068-328-62-64
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Ефимцева 
Александра Ивановича

Попаснянская районная организация  
Украинского Союза ветеранов 

Афганистана поздравляет с 60-летием

Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.

Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.

Уважаемые 
читатели!

Обращаем ваше внимание 
на то, что поздравления 

в текущий номер принимаются 
до 10-00 среды

Адреса редакції: 
м. Попасна, вул. Мічуріна, 1
Тел./факс  (06474) 2-03-67 
e-mail:  
westnik777@ukr.net,   
p.westnik@gmail.com
Сайт: popasnaya.city
facebook.com/popvestnik

Реєстраційне свідоцтво ЛГ № 1334-455ПР від 14.12.2017р. 
видане Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

21 червня Марчук 
Ніну Василівну 
- голову об’єднання ветеранів війни та праці 
Попаснянського регіону Донецької залізниці 
Архипенка 
Сергія Володимировича 
- начальника відділу житлово-комунального господарства 
та будівництва

Папук 
Євгенію Олександрівну 
- завідувачку сектору масових комунікацій 

27 червня

26 червня

Бажаєм успіхів в роботі,
Побільше творчих вам натхнень,
Нехай минають завжди вас турботи
І хай приносить радість кожен день!

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Марчук 
Ніну Василівну 
- голову об’єднання ветеранів війни та праці 
Попаснянського регіону Донецької залізниці 

21 червня

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

Пилярского 
Александра Казимировича

Попаснянская районная организация  
Украинского Союза ветеранов 

Афганистана поздравляет с 55-летием

24 июня

Желаем быть всегда любимым, 
Красивым, статным, молодым. 
Желаем быть необходимым 
Всем-всем — и близким, и родным!

Побольше красочных моментов, 
Веселых жизненных минут, 
Не знать по жизни инцидентов, 
И пусть невзгоды обойдут!

с юбилеем 21 июня

Марчук 
Нину Васильевну

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

В.Н. Глущенко, 
председатель совета  ветеранов локомотивного депо

с днём рождения

Карнюшкину 
Марину Викторовну

Мама, папа, сестра, племянники

20 июня

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 

За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 

Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

с юбилеем дорогую, незаменимую, 
любимую подругу

Скороход 
Наталью 

Дмитриевну

Твоя подруга Лена Данько

Для тебя, моя подружка,
В день рождения все цветы.

Будь любима, будь счастливой,
Пусть исполнятся мечты!

И сияют пусть от счастья
И от радости глаза.

Пусть улыбка не угаснет,
Будь красивою всегда!

27 июня

с юбилеем любимую сестру

Скороход 
Наталью

 Дмитриевну
27 июня

Брат

Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,

Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!

с юбилеем любимую подругу

Подруга

 24 июня

Яркой жизни и успешной,
Будь всегда такой же нежной,
Удивительной, красивой
И, конечно же, счастливой!

Левадную 
Надежду 

Валентиновну

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

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

КУПЛЮ ТРАКТОР  Тел. 050-563-71-59
Выполним все виды ремонтно-

отделочных и строительных работ:
.электрика; .сантехника; .отопление; 
.работа с гипсокартоном, пластиком; 
.кирпичная и газобетонная кладка; 
.бетонные работы; .ремонт кровли; 
.установка водяных станций, .бойлеров, 
.стиральных машин, твердотопливных  котлов  и т. д.
Продажа и установка пластиковых окон

Тел. 068-29-22-170, 063-58-08-241

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

* кроме IV-V категории сложности


