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Уважаемые жители Балаклейского района, после ряда обличаю-
щих и разоблачающих статей о действующих руководителях рай-
она в газете и на сайте «Дани-инфо», к нам поступали и поступа-
ют угрозы со стороны «правящей элиты».

В частности, на прошлой неделе в адрес руководителя редакции 
Дани - инфо и учредителей поступили письма с угрозами их жиз-
ни и имуществу.

Не смотря на указанные угрозы, мы не собираемся останавливать-
ся и в дальнейшем будем разоблачать «прогнивших» от коррупции 
руководителей.

В связи с неадекватными действиями некоторых «мздоимцев рай-
она», от имени которых в адрес «Дани - инфо» пришли письма-у-
грозы, считаем, что это не что иное как незаконное давление на не-
зависимые средства массовой информации. 

В связи с поступающими угрозами, мы обратились в Националь-
ную полицию Украины с заявлением о совершенном преступле-
нии, в результате полицией открыто уголовное производство № 
12018220190001106 от 20.10.2018 года по ст. 296 Уголовного ко-
декса Украины (Хулиганство), проводиться расследование, которое 
мы будем держать на особенном контроле.

Также от имени редакции, о поступающих угрозах и давлении на 

СМИ, подготовили и направили обращения: Президенту Украины, 
как гаранту Конституции, Губернатору Харьковской области, Главе 
Верховной Рады Украины, руководителям депутатских фракций, Ка-
бинету Министров Украины, всем средствам массовой информа-
ции (ТВ, интернет издательствам, газетам), ОБСЕ и другим между-
народным институциям.   

Угрозы в наш адрес сопровождаются и постоянным распростра-
нением лживой информации в отношении газеты и ее сотрудни-
ков.  Так недавно в интернете распространялась информация, о яко-
бы незаконном строительстве, которое мы осуществляем - полная 
«ахинея» со лживыми фактами и грязью, для того чтобы «закрыть 
нам рот».
Да, мы проводим реконструкцию здания, которое находится на ба-

лансе нашего предприятия, в рамках действующего законодатель-
ства, что подтверждается реестром разрешительных документов 
(https://dabi.gov.ua/). 

Представители администрации района вместе с «ручными» депу-
татами и так называемым «представителем общественности», а по 
– нашему мнению его общественность заканчивается в кабинетах 
«власти», пытаются нам всячески навредить. Пишут жалобы во все-
возможные инстанции, но как говорят: «Истерика - последний до-
вод бессильного». 

Несмотря на постоянные проверки со стороны контролирующих 
органов, которые инициируются некоторыми представителями 
власти района, до настоящего времени не найдено ни одного на-
рушения в наших действиях. А поэтому, они опустились до уров-
ня «базарных сплетен» и распространения лживой информации.
Каждый житель района проанализировав, кто распространяет 

лживую информацию и статьи, может увидеть, что все «лайки» и 
«репосты» исходят из кабинетов Балаклейской РДА и райсовета. 
Жителям района эта лживая информация не интересна. Мы рады, 
что наши читатели, умеют делать выводы, это дает нам право счи-
тать, что мы идем по правильному пути и люди нас поддерживают.
Кроме этого, по нашей информации аналогичные письма с угроза-

ми получили депутаты и депутатские фракции Балаклейского горсо-
вета, которые занимают активную гражданскую позицию. 
Несмотря на все угрозы мы будем продолжать Вас информировать 

о работе действующей власти.
 Берегите себя и своих близких.
Редакция газеты «Дани – инфо».

Нам угрожают

За таким гаслом, пройшло друге засідання 
громадської ради м.Балаклія при депутаті 
Харківської обласної ради Немикіній Л.П.
Засідання проходило в сесійній залі Ба-

лаклійської міської ради, на яке мав мож-
ливість прийти будь-який не байдужий 
представник громади, що дійсно вболіває 
за майбутнє рідного міста.
На засіданні були присутні – депутат Хар-

ківської обласної ради Немикіна Л.П., місь-
кий голова Столбовий І.М., депутати Бала-
клійської міської ради та найактивніші пред-
ставники Балаклійської громади.
  Першим гостро постало питання щодо са-

моорганізації громади міста, а саме ство-
рення домових, вуличних та інших комі-
тетів,  для більш тісної праці з міською вла-
дою, взаємодопомогу, максимальну про-
зорість роботи і можливість контролю за 
витратами податків громади. Немикіна 
Л.П. зауважила, що тільки суб’єкти самоор-
ганізації громади мають можливість, прий-
мати участь в обласних та державних кон-
курсах міні-проектів розвитку територіаль-
них громад, отримувати державні та між-
народні гранти. Міський голова Столбовий 
І.М. також пообіцяв всіляку підтримку, в то-
му числі і фінансову, для суб’єктів самоор-

ганізації громади, та розповів про порядок 
створення таких суб’єктів. Крім того, Стол-
бовий І.М. розповів про заплановане ство-
рення міських міні-проектів, в яких зможуть 
брати участь тільки створені домові, вулич-
ні та інші комітети самоорганізації громади. 
Всі присутні представники громади підтри-
мали пропозиції, що до самоорганізації та 
обговорили концепцію по створенню домо-
вих та вуличних комітетів в рідному місті, у 
всіх була можливість внести свої пропозиції 
по цьому питанню. 
Немикіна Л.П. наголосила, що самооргані-

зація громади дозволить ще більш тісно спі-
впрацювати громаді та владі та наводити по-
рядок в нашу місті.
Крім цього, активно обговорювалось пи-

тання про створення молодіжної ради з ціл-
лю залучення молоді в створенні міських 
проектів та активної участі в розвитку міста.
Вході обговорення якості роботи міської ра-

ди в цілому та окремих депутатів, дії та ро-
бота яких  викликають, м’яко кажучи, питан-
ня у громади, міський голова Столбовий І.М. 
закликав, мешканців міста  більш активно 
приймати участь в засіданнях сесій міської 
ради та звітах депутатів перед виборцями, 
вимагати від депутатів виконання на сам пе-
ред тих завдань які ставить перед ними гро-
мада міста, щоб депутати максимально від-
чували що люди контролюють їхню роботу 
та їх дії, та будуть на них адекватно реагу-

вати. 
 На прикінці засідання, обговорювалось 

питання щодо створення Балаклійської ОТГ 
(об’єднаної територіальної громади). 
Немикіна Л.П. повідомила присутніх, що до 

фінансової спроможності за повний 2017 рік  
4 ОТГ Харківської області які були створені у 
2016 році., за цими даними середній показ-
ник надходжень власних доходів на одного 
мешканця по 4-х ОТГ області зріс у 3,4 рази, 
ці гроші були направлені на значне покра-
щення благоустрою громад та їх розвитку. 
На цей час в Харківській області вже ство-
рено 12 ОТГ, в усіх надходження власних до-
ходів були тільки збільшені завдяки об’єд-
нанню. ОТГ здобули можливість самостій-
но розпоряджатися своїми грошима, май-
ном та землею, отримувати на багато значну 
фінансову підтримку з державного бюджету 
та міжнародних інвесторів. 
Запрошуємо, всіх зацікавлених у розвитку 

нашого міста мешканців, приймати участь 
у майбутніх  засіданнях громадської ради 
міста Балаклія.
Редакція «Дані-інфо»

Створення сильних 
громад...
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07.10.2018. у м. Дергачі проходив Третій Всеукраїн-
ський турнір з пауерліфтингу  та жиму штанги лежачи 
Федерації пауерліфтингу України RAW 100 %. Коман-
да Балаклійського Центру дитячої та юнацької твор-
чості  гуртка «ВАЖКА АТЛЕТИКА «ТИТАН» завоювала 
наступні нагороди: 

ПАУЕРЛІФТИНГ:

- Глинський Андрій , 13 років, ваг. кат. до 48 кг, посів  
1 місце у віковій та ваговій категоріях, набравши у сумі 
триборства 150 кг. 
- Андрусенко  Людмила , 16 років, ваг. кат. до 52 кг, 

посіла 1 місце у віковій та ваговій категоріях, набрав-
ши у сумі триборства 222,5 кг. 

ЖИМ ШТАНГИ ЛЕЖАЧИ:
 
- Виродов Владислав, 15 років, ваг. кат. до 56 кг, посів 

1 місце у віковій категорії та 3 місце у ваговій категорії, 
подолавши вагу 62,5 кг. 
- Почекуєв Олександр 16 років, ваг. кат. до 67,5 кг, по-

сів 1 місце у віковій категорії та 3 місце у ваговій кате-
горії, подолавши вагу 90 кг. 
- Мєдєнцев Олексій 16 років, ваг. кат. до 90 кг, посів 

1 місце у віковій категорії, подолавши вагу 107,5 кг.
Також за  регулярні виступи команди на усіх турнірах 

та чемпіонатах  ФЕДЕРАЦІЇ RAW 100 % та за розвиток 
дитячого спорту, Віце – президент Федерації RAW 100 
% Петро Тищенко, від імені федерації, подарував ко-
манді  ваги. 
Бажаємо важковаговикам успіхів та майбутніх пере-

мог.
                                                    керівник  гуртка : Морозов П.
                                           Редакція газети «Дані-інфо»

19 жовтня відбулася надзвичайна подія. Президент Порошенко дав команду під-
няти ціну на газ на 23,5%. Це майже ще на чверть.  І це рішення Порошенка бу-
ло виконано.

Це означає, що на новий опалювальний сезон ціна на газ і тарифи на тепло бу-
дуть на 23,5% вищі. Для абсолютної  більшості людей у країні – це справжній шок. 
І це ще одна катастрофа, яка заштовхає українців у таку нішу бідності, з якої вий-
ти вже практично буде дуже важко.
Чому відбулося це підняття цін на газ, а як наслідок – тарифів на тепло? Тому що 

найкращі родовища України вже розібрані корумпованим оточенням Порошен-
ка. І за ті 7 місяців, які залишилися до завершення їх влади, вони, видобуваючи 
газ із наших власних українських родовищ, хочуть покласти знову на свої офшор-
ні рахунки мільярди. За рахунок кожної української родини.

Цього не можна допустити. Не можна Порошенкові дати так жорстоко поводи-
тися з українцями. 
І тому я зараз звертаюся до депутатів всіх рівнів, тому що в такій тяжкій ситуації 

саме вони зобов’язані стати на захист людей, які їх обирали. Я закликаю всіх де-
путатів всіх рівнів – обласних, районних, міських – негайно скликати позачергові 
сесії і звернутися до президента Порошенка негайно скасувати цей злочин перед 
людьми, це ще одне необґрунтоване підвищення цін на газ і тарифів на тепло.

Я також прямо звертаюся до спікера парламенту пана Парубія, а також до депу-
татів Верховної Ради: негайно ініціювати скликання позачергової сесії для того, 
щоб розглянути це питання і зупинити це жорстоке поводження з людьми. Якщо 
зараз депутати, всі політичні сили не прореагують на це, зроблять вигляд, що ні-
чого не відбувається, – більшість родин просто нездатні будуть пережити цю зиму.

І паралельно з цим ще скасовуються субсидії, які багато людей отримували в 
попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна особа з родини виїха-
ла працювати за кордон, навіть якщо вони десь там комусь перерахували пенсії. 
І оце масове скасування субсидій – це ще один удар по українцях. Відбувається 
так, як я і попереджала: що спочатку задеруть ціни на газ і тепло, а потім поска-
совують субсидії, які були просто тимчасовим знеболюючим засобом.

Я також хочу повідомити, що коли ця влада на чолі з президентом буде усунута 
шляхом демократичних виборів через 7 місяців, я гарантую вам, що тарифи на 
газ і на тепло будуть мінімум вдвічі зменшені, мінімум! А то, можливо, ще і в два 
з половиною рази. Тому що зараз це спонтанне підвищення цін на газ  взагалі пе-
рейшло всі межі. І кожен, кожен, хто брав участь в злочинному, необґрунтовано-
му підвищенні тарифів на газ і на тепло, буде за це відповідати за Кримінальним 
кодексом. Нікому це не зійде з рук!
Я зараз прямо звертаюся до президента. Припиніть цей геноцид по відношенню 

до українського народу. Зупиніться в своїй жадібності заробляти гроші на люд-
ському горі!
Юлія Тимошенко,  лідер партії «Батьківщини»

Цей злочин нікому не зійде з рук! 

В Андреевке подросток угнал мотоцикл...

В Балаклее мужчина обокрал гараж...

Вітаємо Балаклійських 
важковаговиків.

Сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции разоблачили 16-летнего правонарушителя.
23 октября от 39-летнего жителя поселка Андреевка в полицию поступило сообщение об угоне мотоцикла «Паннония». Пострадавший рас-

сказал, что приехал на нем в лес, а когда через несколько часов вернулся на место, обнаружил пропажу транспортного средства.
Во время проведения первоочередных розыскных действий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению пре-

ступления. Злоумышленником оказался 16-летний односельчанин потерпевшего.
Подросток рассказал, что случайно наткнулся на мотоцикл, который стоял посреди леса и решил на нем покататься. После спрятал транспорт-

ное средство в гараже, где его и нашли работники полиции.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украи-

ны. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.
Сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области
Источник: Официальный сайт Национальной полиции

Злоумышленника, причастного к совершению преступления, удалось разоблачить благодаря бдительности 
местных жителей.
В Балаклейский отдел полиции обратился 34-летний житель районного центра. Мужчина сообщил о том, что 

из его гаража неизвестные похитили три колеса с мотоцикла, шкаф с ключами, черный металл и личные вещи. 
На месте происшествия правоохранители провели подворовой обход, опросили местных жителей. Один из них 
вспомнил, что видел поздно ночью мужчину, который нес колеса и большую дорожную сумку.
Проведенными розыскными мероприятиями личность злоумышленника была установлена. Им оказался 

44-летний местный житель. По словам задержанного, на преступление его толкнуло тяжелое материальное 
положение. Краденое человек собирался реализовать, но не успел.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Источник: сайт Национальной полиции
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«Евроцемент Груп» потерял важнейший источ-
ник сырья для изготовления цемента в Украине.

Больше других от этого может выиграть «Ива-
но-Франковскцемент» Николая Круця 29 августа 
Кабмин запретил импорт в Украину из РФ цемент-
ного клинкера – полуфабриката для изготовления 
цемента. Этот запрет полностью разрушает схему, 
по которой в последние годы работал Балакле-
евский цементный завод («Балцем», Харьковская 
область) – единственный действующий актив рос-
сийской «Евроцемент Груп» Филарета Гальчева в 
нашей стране. Теперь заводу нужно либо самому 
возобновлять масштабное производство клин-
кера, запустив карьер и клинкерные печи, либо 
останавливаться.
Еще в июле конкуренты Гальчева – немецкие 

группы HeidelbergCement и Dyckerhoff, а также 
ирландская CRH и «Ивано-Франковскцемент» Ни-
колая Круця, контролирующие более 80% укра-
инского рынка, добились начала расследования 
Межведомственной комиссии по международ-
ной торговле против импорта цемента и цемент-

ного клинкера из России, Беларуси и Молдовы. 
По данным заявителей, в 2015- 2017 г. демпин-
говые поставки из этих стран в абсолютных вели-
чинах выросли на 278%, что привело к снижению 
доходов заявителей.
По данным МЭРТ, в 2017 году импорт клинкер-

ного цемента в Украину увеличился в два раза до 
0,9 млн тонн, или до $22,9 млн в денежном вы-
ражении. Львиная доля цементного полуфабри-
ката была ввезена в Украину «Евроцемент Груп» 
из Белгородской области, где работает крупней-
ший актив этой группы – ЗАО «Осколцемент», и 
переработан в расположенном рядом Харьков-
ской области на заводе «Балцем». Это позволи-
ло «Евроцемент-Украина» более чем вдвое – до 
1,4 млрд грн – нарастить объем реализации гото-
вой продукции. При этом предприятие получило 
около 146 млн грн убытка.
Имея мощности по производству цемента более 

чем в 4 млн тонн и загруженность примерно на 
треть, в 2018 году российский акционер плани-
ровал еще более увеличить поставки портланд-
цементного клинкера из РФ. В апреле акционеры 
«Евроцемент-Украина» дали директору разре-
шение на приобретение клинкера у российских 
партнеров на сумму до 3 млрд грн. И это, судя по 
всему, очень обеспокоило остальных участников 
рынка, умножив их усилия по ограничению аппе-
титов конкурента.
Если до этого украинские филиалы европейских 

цементных компаний показывали незначитель-
ное снижение производства – на 3% и сокраще-
ние присутствия на внутреннем рынке – на 4%, то 
уже в этом году из-за возросшего импорта клин-

керного цемента они прогнозировали снижение 
этих показателей почти наполовину. Сократился 
бы и доход компаний. Если в 2016 году финан-
совый результат производителей цемента увели-
чился в полтора раза, то в 2017 году – только на 
12%, а в нынешнем году заявители прогнозирова-
ли увеличение выручки всего лишь на 2,5%.
Судя по всему, наибольшие дивиденды от пре-

кращения поставок цементного полуфабрика-
та из РФ рассчитывает получить единственный 
украинский участник рынка – владелец ПАО «Ива-
но-Франковскцемент» Николай Круць. В конце 
мая его предприятие в присутствии президента 
Петра Порошенко открыло новую технологиче-
скую линию мощностью 1,5 млн. тонн цемента, 
которая позволит нарастить производство до3,9 
млн тонн в год и увеличить его долю на рынке с 
нынешних 23% до более чем 30%.

И это не считая того, что предприятие Круця яв-
ляется крупнейшим экспортером украинского це-
мента в соседние страны, и само поставляет це-
ментный клинкер на столичные стройки. Анти-
демпинговое расследование в отношении дем-
пингового импорта цементного полуфабриката, 
проведенное по всем правилам, затянулось бы, 
как минимум, до конца года и позволило бы Фи-
ларету Гальчеву под завязку забить Балаклею де-
шевым российским сырьем для производства це-
мента. А нынешний запрет, сделанный в обход 
расследования, выглядит попыткой цементного 
лобби во главе с Круцем досрочно выдавить «Ев-
роцемент» с рынка.
Источник: Антикор

«Евроцемент Груп» потерял важнейший источник сырья...
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В Украине уже с 1 января 2019 года могут 
пересчитать тарифы на мобильную связь. 
Сейчас Национальная комиссия регули-
рования сферы связи и информатизации 
(НКРСИ) подготовила решение об измене-
ниях в Расчетные таксы. По задумке кон-
тролирующего органа, это может умень-
шить тарифы для простых потребителей.

Эксперт в сфере информатизации Роман 
Химич не верит в уменьшение стоимости 
тарифов для рядовых абонентов. Дело в 
том, что такса, лишь небольшая составля-
ющая тарифа, которая не может влиять на 
его цену.

По его мнению, сейчас на рынке нет внят-
ных правил и формул, по которым рассчиты-
ваются тарифы мобильных операторов. При 
этом государство время от времени пыта-

ется регулировать тарифы крупных мобиль-
ных операторов через интерконнект. Так на-
зываемая межоператорская сеть - плата за 
звонок абонента одного оператора на но-
мер другого.

Мнение крупных операторов здесь немно-
го разделилось. В lifecell идею уменьшить 
таксы поддержали. По словам представите-
ля компании, такое решение поможет Укра-
ине приблизиться к нормам Европейского 
Союза. Ведь в случае снижения такс будет 
постепенное устранение разницы между 
ценами на звонки внутри сети и на других 
операторов.

В компании Vodafone в свою очередь отме-
тили, что из-за небольшого понижения такс, 
каких-либо существенных изменений в та-
рифах не будет.

Как изменится стоимость мобильной свя-
зи в Украине - сейчас зависит от конкрет-
ных цифр, которые прописаны в решении 
НКРСИ.
Источник: www.obozrevatel.com
     

В Украине может подешеветь мобильная связь: что известно

Вступил в силу Закон, который направлен на обеспечение гендер-
ного равенства в Вооруженных Силах Украины
 
ПРАВОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ
В Украине женщины выполняют воинский долг на равных началах 

с мужчинами, включая принятие по контракту и призыв на военную 
службу, прохождение военной службы, прохождение службы в во-
енном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюде-
ние правил военного учета.
Соответствующий Закон «О внесении изменений в некоторые за-

коны Украины относительно обеспечения равных прав и возмож-
ностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Во-
оруженных Силах Украины и других военных формированиях» всту-
пил в силу 27 октября.
Документ направлен на обеспечение гендерного равенства в Воо-

руженных Силах Украины и других военных формированиях и про-
тиводействие дискриминации по половому признаку в сфере без-
опасности и обороны.
Также женщинам обеспечен равный доступ к должностям и воин-

ским званиям и равный объем ответственности при исполнении 

обязанностей военной службы. Отменяются ограничения при на-
значении военнослужащих-женщин в суточный наряд, отправле-
нии в командировку и освобождении от прохождения сборов (кро-
ме беременных военнообязанных женщин).
Напомним, Закон был принят Верховной Радой 6 сентября.
Источник: http://jurliga.ligazakon.ua

Женщины теперь служат в армии наравне с мужчинами...
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Додаток 2
до Порядку передачі документації 

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

довкілля
___________________________________

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

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

 впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «СХІД ЦЕМЕНТ»

код ЄДРПОУ 38059684
інформує про намір провадити плановану діяль-

ність та оцінку її впливу на довкілля.

   1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 64205, Харківська область,  м. 

Балаклія, вул. Геологічна 12,
 тел. +38-(066)-835-06-63.

   2. Планована діяльність, її характеристика, тех-
нічні альтернативи. 
   2.1.Планована діяльність, її характеристика.
Метою планованої діяльності є видобування ко-

рисної копалини - крейда, глина та алеврит, в 
якості цементної сировини. Розробка ділянки бу-
де здійснюватися на родовищі Шебелинське-2, 
яке розташоване на території Балаклійського рай-
ону Харківської області, на південно-східній око-
лиці с. Мілова. Відстань від районного центру м. 
Балаклія до родовища становить 15 кілометрів, 
від обласного центру міста Харків 125 кілометрів. 
На відстані 9 км від родовища розташований дію-
чий цементний завод.
Ділянка робіт, площею 127,7 га. Видобування 

корисної копалини на родовищі Шебелинське-2 
здійснюватиметься в межах затверджених за-
пасів ДКЗ України. 
За складністю геологічної будови, розмірами, ви-

триманістю потужності і якості крейди і глинистих 
порід родовище відноситься до 1-ї групи склад-
ності з великими запасами.
Якість карбонатних і глинистих порід оціне-

но згідно технічних умов «Сировина для вироб-
ництва портландцементного клінкера» (ДНДІ 
«Укрдіцемент») та цементу згідно ДСТУ Б В 2.7-46-
96 «Будівельні матеріали. Цементи загально-бу-
дівельного призначення».
 * Суб’єкт господарювання має право розглядати 

більше технічних та територіальних альтернатив.
    Технічна альтернатива 1. 
Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та гірни-

чо-геологічні умови родовища сприятливі для ро-
зробки його відкритим способом, кар’єрного ти-
пу, передбачається використання транспортної 
системи розробки корисної копалини (екскавато-
ром типу АТЕК 751, 752, бульдозером типу Б-170, 
автосамоскидом типу КАМАЗ 65201), прийнятий 
спосіб відробки запасів – екскаватор із наванта-
женням на автотранспорт (не носить негативного 
впливу на довкілля).
    Технічна альтернатива 2.
    Не розглядається.

   3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи*. 
Місце провадження планованої діяльності:
    територіальна альтернатива 1. 
Родовище Шебелинське-2, розташоване на те-

риторії Балаклійського району Харківської об-
ласті, на південно-східній околиці с. Мілова. За 9 
км на північ від родовища проходить залізнична 
лінія Харків-Ростов. Найближчі залізничні станції 
Балаклія, Вербівка та Янковський знаходяться на 
відстані: 18 кілометрів на північний-схід від родо-
вища, за 13 кілометрів на північ від родовища та за 
10 км на північ від родовища відповідно. Зв’язок 
між населеними пунктами здійснюється, в основ-
ному, дорогами з твердим покриттям.
Географічні координати родовища:
49025’ – 49027’ Пн. Ш.
36041’ – 36043’ Сх. Д.
Корисна копалина родовища Шебелинське-2 

представлена карбонатними породами верхньої 
крейди та глинистими породами палеоген-неоге-
нового віку.
Карбонатні породи – писальна крейда – відно-

сяться до кампанського та сантонського ярусів 
верхньокрейдяного відділу.
Глинисті породи представлені двома горизон-

тами:
   -верхній горизонт - червоно-бурі та спільно за-

лягаючи строкаті глини неогенового віку, 
  -нижній горизонт - алеврит зеленувато-сірий 

обухівської світи.
Розкривні породи на родовищі представлені 

ґрунтово-рослинним шаром, суглинками четвер-
тинного віку, глинистими пісками з лінзами піско-
виків межигірської та берецької світ, глинами зе-
леними, безкарбонатними обухівської світи і мер-
гелеподібними глинами київської світи та пісками 
нижньої частини київської світи. 
Район геологорозвідувальних робіт відносить-

ся до добре вивченого в геологічному відношен-
ні території.
   Місце провадження планованої діяльності: 
   територіальна альтернатива 2. 
   Не розглядається.

  4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 
Соціально-економічний вплив з видобуван-

ня крейди на родовищі Шебелинське-2, в Бала-
клійському районі, Харківської області на півден-
но-східній околиці с. Мілова, полягає у створенні 
робочих місць для населення, яке проживає в ме-
жах даного адміністративного району, сплаті по-
датків у державний та місцевий бюджет. 
У районі провадження планованої діяльності з 

метою недопущення погіршення соціально-еко-
номічного та екологічного стану, прийняті рішен-
ня суб’єктом господарювання з питань розробки 
родовища, місць складування розкривних порід, 
технології здійснення гірничих робіт і транспорту-
вання цементної сировини можна охарактеризу-
вати як найбільш раціональні й екологічно прий-
нятні щодо можливого впливу на навколишнє 
природне середовище.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чис-
лі, параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Планована діяльність - видобування крейди, 

придатної в якості карбонатної складової сиро-
винних сумішей для виробництва білого порт-
ландцементу на родовищі Шебелинське-2, пло-
щею 127,7 га (Балаклійський район, Харківська 
область, південно-східна околиця с. Мілова).
Землі знаходяться за межами населених пунктів 

та за даними державного земельного кадастру 
враховуються як землі Міловської сільської ради. 
Поверхня родовища являє собою похилу ділян-

ку із загальним зниженням рельєфу у північно-
му та західному напрямках. Найнижчі їх значення 
(+144 м) спостерігаються на західній межі родови-
ща, найвищі (+174 м)  - на південній. 

Родовище розробляється, технологія відпрацю-
вання прийнята стандартна для розробки даного 
виду сировини відкритим способом.  
Корисною копалиною на Шебелинському-2 ро-

довищі є карбонатні породи верхньої крейди 
(крейда), червоно-бурі і спільно залягаючи стро-
каті глини неогенового віку та алеврит зеленува-
то-сірий обухівської світи, які придатні для вироб-
ництва цементу. 
Потужність крейди (горизонт +70,0 м) в межах 

родовища в середньому складає 34,1 м, черво-
но-бурих і строкатих глин - 8,8 м, алевритів - 7,1 м. 
Крейда родовища Шебелинське-2 за хімічним 

складом однорідна і відповідає вимогам тех-
нічного завдання та відповідно вимог ТУ У 27.1-
14085879-001:2008 «Сировина для виробництва 
портландцементного клінкеру. Технічні умови». 
Розкривні породи на родовищі представлені 

ґрунтово-рослинним шаром, суглинками, глини-
стими пісками та зеленими і мергелястими гли-
нами. 
Потужність розкривних порід складає: ґрунто-

во-рослинного шару - 0,7 м, суглинків - 9,2 м, ме-
жигірсько-берецьких пісків –14,6 м, зелених глин 
– 6,8 м, мергелястих глин - 8,3 м, та київських пісків 
– 3,8 м.
Родовище розвідане свердловинами колонко-

вого буріння. Щільність розвідувальної мережі 
склала:
Для крейди     для глинистих порід
А – 100-150 м;     А – 50-100 м;
В – 200-400 м;     В – 100-200 м;
С1 – 400-600 м     С1 – 200-300 м 

Якість карбонатних і глинистих порід оцінена 
згідно технічних умов «Сировина для виробни-
цтва портландцементного клінкера» 
(ДНДІ «Укрдіцемент») та цементу згідно ДСТУ Б В 

2.7-46-96 «Будівельні матеріали. Цементи загаль-
но будівельного призначення».
Запаси цементної сировини в межах контуру 

проектованого кар’єру складають (тис. т):
  -крейди (горизонт +70,0 м) категорій А+В+С1 - 

45189,1 (у т. ч. А – 12960,0; В – 20998,74 і С1 – 
11230,36) та позабалансові (горизонт +50,0 м) ка-
тегорії С2 - 21355,36;
      -червоно-бурих та строкатих глин категорій 

А+В – 7087,47 (у т. ч. А – 1247,84 і В – 5839,63) та 
умовно балансові категорії С1 – 15542,95;
      -алевриту категорій А+В  - 4182,94 (у т. ч. А 

– 974,75 і В – 3208,19) та умовно балансові кате-
горії С1 – 7832,81.
Обсяг розкривних порід на родовищі складає 

(тис. м3): 
        -ґрунтово-рослинний шар – 881,88.
Підготовлені запаси крейди і глинистих порід при 

річному видобутку крейди складають: 2049,2 тис. 
т.; глинистих порід – 270,1 тис. т.; алеврити – 144,6 
тис. т. забезпечать діяльність проектного заводу 
крейдою майже на 22 роки.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 
    щодо технічної альтернативи 1
  Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності встановлюються згідно Законодавства 
України, включаючи: дотримання меж санітар-
но-захисних зон; дотримання об’ємів дозволе-
них викидів в атмосферне повітря від потенцій-
них джерел викидів; забруднення водних об’єк-
тів; радіаційний контроль та інше.
У процесі експлуатації родовища Шебелинсь-

ке-2, необхідно дотримуватись погоджених та 
відведених меж територій; екологічних, санітар-
но-епідеміологічних обмежень згідно діючих 
нормативних документів; нормативних ГДВ, ГДК 
та вимог Водного Кодексу України; нормативів 
шумового навантаження; захищати землі від за-
бруднення відходами виробництва; відновлюва-
ти порушені землі шляхом їх рекультивації; вико-
нувати вимоги відповідно до чинного законодав-
ства України щодо раціонального використання 
природних ресурсів та охорони надр.  
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    щодо технічної альтернативи 2: 
    Не розглядається.
    щодо територіальної альтернативи 1: 
    Не розглядається.
    щодо територіальної альтернативи 1: 
    Не розглядається.
  
    7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 

захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1:
При розробці родовища Шебелинське-2, всі за-

ходи з еколого-інженерної підготовки та захисту 
проектованої території від несприятливих при-
родних умов розробляються з урахуванням ре-
зультатів інженерно-геологічного вивчення. 
Інженерно-технічні рішення в період розроб-

ки та експлуатації родовища забезпечують ра-
ціональне використання надр, передбачені охо-
ронні, відновлювані, захисні та компенсаційні 
заходи. Проведення контрольно-аналітичних до-
сліджень стану атмосферного повітря, стану по-
верхневих ґрунтових вод, ґрунту, ландшафту на 
території, що перебуває під впливом експлуата-
ції родовища. 
    щодо технічної альтернативи 2:
    Не розглядається.
    щодо територіальної альтернативи 1: 
    Не розглядається.
    щодо територіальної альтернативи 2: 
    Не розглядається.

   8. Сфера, джерела та види можливого впли-
ву на довкілля:
    щодо технічної альтернативи 1
Основний вплив при розробці родовища буде 

здійснюватися на атмосферне, водне та геоло-
гічне середовище. Виконання видобувних робіт 
на родовищі супроводжується порушенням ста-
ну земельних ресурсів та надр, викидів в атмос-
ферне повітря забруднюючих речовин (від неор-
ганізованих та пересувних джерел) та водовідве-
денням. 
Джерелами можливого впливу на довкілля в ре-

зультаті реалізації планованої діяльності є: 
• атмосферне повітря – технологічне обладнан-

ня виробничого процесу, кар’єрна техніка та ав-
тотранспорт; 
• водне середовище – технологічне обладнан-

ня виробничого процесу, кар’єрна техніка та ав-
тотранспорт; 
• ґрунти – кар’єрна техніка та автотранспорт, ут-

ворення відходів, та подальше поводження з ни-
ми; 
• рослинний і тваринний світ – опосередкований 

вплив, що обумовлюється роботою обладнання 
на технологічних майданчиках; 
• геологічне середовище - зміна природного ста-

ну геологічного середовища в результаті вилучен-
ня корисної копалини і розкривних порід з надр, 
в межах земельного відводу (відпрацювання за-
пасів корисної копалини передбачається в межах 
затверджених запасів по площі і на глибину);
 • вплив на клімат та мікроклімат – негативний 

вплив не очікується; 
 • вплив на техногенне середовище – відсутній.
      щодо технічної альтернативи 2: 
      Не розглядається
      щодо територіальної альтернативи 1 
      Не розглядається
      щодо територіальної альтернативи 2 
      Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”) 
Планована діяльність, відповідно до пункту 3 ча-

стини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (видобу-
вання корисних копалин, крім корисних копалин 
місцевого значення, які видобуваються землев-
ласниками чи землекористувачами в межах на-
даних їм земельних ділянок з відповідним цільо-
вим використанням), належить до другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати знач-

ний вплив на довкілля і підлягають оцінці впли-
ву на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля ( в тому числі 
наявність значного негативного транскордонно-
го впливу на довкілля та перелік держав, довкіл-
ля яких може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонно-

го впливу на довкілля відсутні. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень де-

талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцін-

ку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 29 травня 2018 року до звіту з 

оцінки впливу на довкілля з достатньою деталіза-
цією будуть включені наступні планові показники:
- опис місця провадження планованої діяльності 

та цілі планованої діяльності, опис основних ха-
рактеристик планованої діяльності; 
- опис поточного стану довкілля та факторів дов-

кілля; 
- оцінка впливу планованої діяльності на геоло-

гічне середовище, атмосферне повітря, поверх-
неві, підземні води, ґрунти, рослинний та тварин-
ний світ, техногенне середовище, соціальне се-
редовище; 
- опис передбачених заходів, спрямованих на за-

побігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на довкіл-
ля, у тому числі (за можливості) компенсаційних 
заходів; 
- зауваження та пропозиції, які надійдуть в ре-

зультаті громадських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяль-

ність може мати частковий вплив на окремі па-
раметри довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».
Із розуміння про те, що оцінка впливу на довкіл-

ля - це процедура, що передбачає: 
    -підготовку суб’єктом господарювання звіту з 

оцінки впливу на довкілля; 
    -проведення громадського обговорення пла-

нованої діяльності; 
    -аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-

ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; 
    -надання уповноваженим органом мотивова-

ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого по-
переднім абзацом;
     -врахування висновку з оцінки впливу на дов-

кілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-

важений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допу-
стимість чи обґрунтовує недопустимість провад-
ження планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження. 
Забороняється розпочинати провадження пла-

нованої діяльності без оцінки впливу на довкіл-
ля та отримання рішення про провадження пла-
нованої діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передба-

чає право і можливості громадськості для участі 
у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження і пропози-
ції до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громад-

ських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про по-
чаток громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу планованої діяль-
ності на довкілля. 
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 

оприлюднення цього повідомлення на офіційно-
му веб-сайті уповноваженого органу громадсь-
кість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 

унікальний реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій 

громадськості вони будуть розміщені у Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадсь-
кості, надані в процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Проведення та процедура громадського обгово-

рення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу планованої діяльності на довкілля бу-
де виконуватись у відповідності з Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 
№ 989 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань у процесі оцінки впливу на 
довкілля», яка передбачає:
     -оприлюднення оголошення про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля; 
     -розгляд, повного врахування, часткового вра-

хування або обґрунтованого відхилення заува-
жень і пропозицій громадськості, отриманих під 
час громадських слухань;
    -підготовки і оприлюднення, шляхом внесен-

ня до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкіл-
ля звіту про громадське обговорення.
14. Рішення про провадження планованої діяль-

ності
Відповідно до законодавства рішенням про про-

вадження даної планованої діяльності буде отри-
мання спеціального дозволу на користування на-
драми з метою видобування корисної копалини 
- крейда, глина та алеврит, в якості цементної си-
ровини, на родовищі «Шебелинське-2 (вид рі-
шення відповідно до частини першої статті 11) За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»),  
що видається – Державною службою геології та 
надр України; отримання акту гірничого відводу, 
що видається Державною службою України з пи-
тань праці.
(орган, до повноважень якого належить прий-

няття такого рішення)
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості 

до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля необ-
хідно надсилати до: 
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: 

(044)-206-20-89, Марина Олександрівна Шимкус, 
m.shimkus@menr.gov.ua 
  Автор: ТОВ «СХІД ЦЕМЕНТ»
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 «Ціна на газ з 1 листопада збільшиться тільки на 23,5 %. А ні на 
60%. Це те, що нам вдалося, неймовірними зусиллями, досягти в 
результаті цих переговорів» — Прем’єр-міністр України В. Грой-
сман.

Проти, так званих «досягнень», 24 жовтня 2018 року в Балаклії, 
біля будівлі Балаклійської РДА, мешканці міста вийшли на мирний 
протест.

Балаклійці збурені непомірним для населення зростанням цін на 
газ, що неминуче призведе до зростання тарифів на всі комуналь-
ні послуги, здороження харчових продуктів та життя в цілому. Зі 
слів протестуючих, це призведе до ще більшого зубожіння насе-
лення України.

Мітингарі ініціювали збір підписів під зверненням до Президен-
та України  Порошенко П.О., щодо негайного скасування постано-

ви Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для на-
селення. За лічені хвилини під зверненням почали підписуватися 
десятки людей.
 
Не зважаючи на заклики протестувальників, щоб їх підтримала міс-

цева влада, ні хто, з провладних кабінетів Балаклійської РДА, ні то-
що не підтримав вимоги  мешканців свого міста, а навіть не вий-
шов поспілкуватися з мітингарями, залишивши громаду на одинці 
зі своїми проблемами та біллю.

За час проведення мирного зібрання, під зверненням було зібра-
но сотні підписів.

Одночасно з мирною акцією, проходило засідання сесії Балак-                
лійської районної ради, на якій також було винесено питання, що-
до підтримки вказаного звернення депутатами, але ініціативи гро-
мади не були підтримані. Про це повідомила депутат Балаклійсь-
кої районної ради Гижук Н.Г. на своїй сторінці в Facebook – «…депу-
татський корпус проігнорували вимоги виборців і не підтримали це 
звернення до Президента. Результати голосування: за-2, проти-16, 
утрималось-5, не голосувало-1. За — Гижук Н.Г., Грищенко М.О. — 
Батьківщина. Проти — Гололобова Л.Г., Клюєв Г.Л., Літвінов О.М., 
Панасенко В.М., Соснова О.В., Тепанян А.М., Тищенко В.О., Черно-
лясова Н.В., Швід С.А., — Солідарність; Будянський М.В., Іванченко 
В.П., Манілова О.М., Обізна О.П., Обізний С.О., Чуприн В.В., Шев-
ченко О.М. — Відродження. Утрималось — Богуславський В.А. — 
Сила людей, Костомарова К.В., Посашков М.В. — Наш край, Решет-
няк Н.С., Ткач Ю.В. — Солідарність, а голова Балаклійської РДА Ма-             
сельський Степан Іванович зовсім не голосував. Шановні виборці 
робіть висновки, як депутати за яких ви голосували турбуються за 
Ваш добробут та рівень життя, як вони відстоюють Ваші інтереси, 
адже це основний обов’язок депутата будь-якого рівня…»
 Чекаємо на реакцію влади на звернення громади.

Царедворцы кричат: «Давайте нам, не считая», а народ: «Считай-
те то, что мы вам даем».
Мария Лещинская Королева Франции.
Бережіть себе і своїх близьких! 
Редакція газети «Дані-інфо».

Громада Балаклії проти підвищення…?

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, 
что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять 
пенсии, поскольку это является экономически невыгодным.

Как заявил он в интервью «Урядовому курьеру», сейчас через «Укр-
почту» получают пенсии 45% украинских пенсионеров. Он отметил, 
что компания доставляет пенсии тем, кто по состоянию здоровья не 
может прийти в почтовое или банковское отделение, или живет в 
сельской местности, где их совсем нет, а есть только почта.

«Укрпочта» вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстро-
енную под доставку пенсий. С 1 января 2019 года не будет достав-
лять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим 
часть административного и производственного персонала», — за-
явил он.

Смелянский подчеркнул, что работать в селах экономически не-
выгодно. Таким образом каждое из отделений «Укрпочты» ежеме-
сячно терпит убытки почти в 3 тыс. грн., в частности, из-за того, что 
доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себесто-
имости.

«Мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Акту-
ализация пенсионного тарифа не заложена и в проект госбюджета 
на 2019 год. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи 
с президентом Порошенко, где была отмечена необходимость со-
хранения уникальной сети «Укрпочты». Так что больше обращений 

не будет», — заявил Смелянский.
 Компания уже подготовила антикризисный план, который намере-

на ввести с 1 ноября в том случае, если новый тариф не будет принят.
В Украине в 2019 году впервые проведут индексацию пенсий по но-

вым правилам. Она коснется 10 млн человек. Как и во время про-
шлогоднего «осовременивания», чиновники пересчитают все вы-
платы по формуле. И если в прошлом году показатель заработной 
платы просто приравнивали к актуальному, в этот раз его повысят 
по новым правилам.
Источник: Обозреватель

«Укрпочта» больше не будет доставлять пенсии?
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В данный момент решается вопрос об открытии 
уголовного производства.

Под Харьковом легковушка врезалась в дере-
во. Об этом сообщили в пресс-службе «главка».

Инцидент произошел на трассе Шевченково — 
Балаклея — Первомайск — Кегичевка вблизи се-
ла Байрак вчера около 17:55. По данным право-
охранителей, водитель автомобиля ВАЗ-21121 
столкнулся с деревом, в результате чего маши-
на перевернулась. 35-летний автомобилист от 
полученных травм скончался на месте, 28-лет-
него пассажира, жителя Балаклеи, доставили в 
больницу. В данный момент решается вопрос об 
открытии уголовного производства.

Источник: NewsRoom

Смертельное ДТП под 
Балаклеей
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Додаток 2
до Порядку передачі документації 

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

довкілля
_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку
 впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ «ОЛ ЦЕМ»

код ЄДРПОУ 37010700 
інформує про намір провадити плановану 

діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 64205, Харківська область, Ба-

лаклійський район,
м. Балаклія, вул. Геологічна буд. 12,  тел. +38-

(050)-305-25-67.

2. Планована діяльність, її характеристика, тех-
нічні альтернативи. 
2.1.Планована діяльність, її характеристика.
Метою планованої діяльності є видобування 

крейди, придатної в якості карбонатної складо-
вої сировинних сумішей для виробництва біло-
го портландцементу, на Глазунівському родови-
щі, розташованому 3 км на південний захід від 
с. Глазунівка, Балаклійського району, Харківської 
області. Площа родовища згідно Спеціального до-
зволу № 2637 від 01.03.2002 р. - 12,3 га. Видобу-
вання корисної копалини на Глазунівському родо-
вищі здійснюватиметься в межах затверджених 
запасів ДКЗ України. 
Основною корисною копалиною родовища є 

крейда, яку згідно вимог ТУ У 27.1-14085879-001 
оцінено як «Сировина для виробництва порт-
ландцементного клінкеру. Технічні умови» та 
ВНТП «Ведомственные нормы технологического 
проектирования цементных заводов».
Готова продукція – білий цемент – оцінювалася 

згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-257:2011 «Портланд-
цементи білі. Технічні умови» та ДСТУ БВ.2.7-
46:2010 «Цементи загальнобудівельного призна-
чення», ДСТУ БВ 2.7-66-98 «Номенклатура показ-
ників якості».
* Суб’єкт господарювання має право розглядати 

більше технічних та територіальних альтернатив.
Технічна альтернатива 1. 
Виходячи з гідрогеологічних та інженерно-геоло-

гічних умов родовища і умов залягання корисної 
копалини, розробку родовища планується вести 
відкритим способом, кар’єрного типу, передба-
чається використовувати  транспортну систему 
розробки корисної копалини трьома уступами: 
екскаваторами типу АТЕК 751, 782, бульдозером 
типу Б-170, автосамоскидом типу КАМАЗ 65201.
Прийнятий спосіб відробки запасів (екскавато-

ром із наступним навантаженням на автотранс-
порт) не впливають на навколишнє природне се-
редовище.
Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 планованої діяльності 
не розглядалась, оскільки,  технічна альтернати-
ва № 1 є найбільш доцільним варіантом технології 
ведення видобувних робіт  з оптимальним підбо-
ром необхідної техніки та устаткування.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи*. 
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1. 
Місце провадження планованої діяльності за 

територіальною альтернативою 1 зумовлене міс-
цем розташування родовища та обмежене на-
явністю розвіданих запасів корисної копалини 
родовища.
Глазунівське родовище розташоване на тери-

торії Міловської сільської ради у 3 км на півден-
ний захід від с. Глазунівка, Балаклійського райо-
ну, Харківської області, в 68 км на південний схід 
від обласного центру м. Харкова та в 28 км на пів-
денний захід від районного центру м. Балаклія.
Площа родовища складає 12,3 га і вже розкри-

та кар’єром у південно-східній частині, глибиною 
від 11 до 21 м.
Абсолютні відмітки родовища коливаються від 

103,5 м (південно-західний фланг) до 143,0 м 
(східна частина). 
В контурі розвіданої площі родовища поверхне-

вих водостоків та водоймищ немає.  
Земельна ділянка родовища належить до неу-

гідь. 
Район розташований у лісостеповій зоні.
Географічні координати родовища: 
49026’ ПнШ., 36039’ СД.
Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2. 
Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 
Соціально-економічний вплив з видобування 

крейди на Глазунівському родовищі, в Балаклій-
ському районі, Харківської області полягає у ство-
ренні робочих місць для населення, яке проживає 
в межах даного адміністративного району, сплаті 
податків у державний та місцевий бюджет. 
У районі провадження планованої діяльності з 

метою недопущення погіршення соціально-еко-
номічного та екологічного стану, прийняті рішен-
ня суб’єктом господарювання з питань розробки 
родовища, місць складування розкривних порід, 
технології здійснення гірничих робіт і транспорту-
вання цементної сировини, можна охарактеризу-
вати як найбільш раціональні й екологічно прий-
нятні щодо можливого впливу на навколишнє 
природне середовище.
Запроектовані заходи щодо попередження за-

бруднень довкілля дозволяють провести розроб-
ку родовища відповідно до вимог чинного приро-
доохоронного законодавства і без порушень еко-
логічної ситуації в районі ведення робіт.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чис-
лі, параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Планована діяльність - видобування крейди, 

придатної в якості карбонатної складової сиро-
винних сумішей для виробництва білого порт-
ландцементу, на Глазунівському родовищі, пло-
ща якого складає 12,3 га (спеціальний дозвіл № 
2637 від 01.03.2002 р.).
Глазунівське родовище розташоване - за 3 км на 

південний захід від с. Глазунівка, у 68 км на пів-
денний схід від обласного центру м. Харкова, в 28 
км на південний захід від районного центру м. Ба-
лаклія, та в 14 км на південний захід від залізнич-
ної станції Балаклія. 
Поверхня родовища має вигляд крутого схилу 

балки «Мілова» із загальним зниженням рельє-
фу в західному, північно-західному і північному 

напрямках. Найнижчі їх значення (+103,5 м) спо-
стерігаються на північно-західній межі родовища, 
найвищі (+144 м) - на східній. Перевищення від-
міток із північного заходу на південний схід скла-
дає 40,5 м. 
Корисною копалиною родовища є крейдяні по-

роди, обмежені по глибині відміткою + 93 м, по-
тужністю від 3,7 м до 46,6 м, у середньому - 30,0 
м. Поверхня корисної товщі (покрівля крейди) по-
вторює рельєф денної поверхні. Нахил покрівлі 
спостерігається в південно-західному, західному 
і північному напрямках. 
Корисна копалина залягає під малопотужним 

чохлом розкривних порід, представлених шаром 
родючого ґрунту середньою потужністю 0,4 м.
Під ґрунтово-рослинним шаром залягають гли-

нисті породи, які представлені суглинками світ-
ло-темно-коричневими та червоно-бурими гли-
нами середньою потужністю 2,6 м. Сумарна по-
тужність розкривних порід незначна і змінюється 
від 0 до 6,8 м і в середньому становить 3,0 м, що 
є визначальним для розробки родовища відкри-
тим способом.
Родовище в даний час розкрито кар’єром у пів-

денно-східній частині. Розкривні породи на знач-
ній площі проектованого кар’єру вже зняті.
Розкрито два видобувні горизонти з відмітками, 

що сформувалися, +129 і +122 метри. Розробка 
крейди здійснювалася без попереднього розпу-
шування буровибуховими роботами. В даний час 
гірничі роботи в кар’єрі практично зупинені.
Загальна потужність розкривних порід коли-

вається від 0,6 до 6,8 м, середня – 3,0 м.
Обсяг розкривних порід складає 232,7 тис.м3, в 

тому числі ґрунтово-рослинний шар 29,24 тис.м3.
Корисна копалина родовища представлена 

крейдою білою писальною щільною з іржаво-жо-
втими плямами і розводами. Потужність крейди 
коливається від 3,7 м до 46,6 м, середня – 30,0 м.
Щільність крейди в надрах 1,9 т/м3, щільність 

розкривних порід у надрах: ґрунтово-рослинно-
го шару 1,2 т/м3, глинистих порід – 1,98 т/м3.
Запаси крейди складають 5579,7 тис. тонн.
Відповідно до Спеціального дозволу запаси кре-

йди Глазунівського родовища за категоріями В+С1 
склали 5579,7 тис. тонн, у тому числі категорії В – 
3938,6 тис. тонн, категорії С1 – 1641,1 тис. тонн.
Кар’єром розробляються запаси крейди в кон-

турі категорії В.
В межах родовища виділено 6 блоків, які від-

повідають запасам категорій В і С1 – В-І, В-ІІ, В-ІІІ, 
В-IV, В-V, B-VI.
Категоризацію запасів виконано відповідно до 

вимог «Инструкции по применению классифика-
ции запасов к месторождениям карбонатных по-
род», 1982 г. 
Річна продуктивність кар’єру – 530,4 тис. т.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1
В межах впливу планованої діяльності на тери-

торії родовища природно-заповідні об’єкти від-
сутні. До екологічних та інших обмежень нале-
жать: дотримання екологічних, санітарно-гігієніч-
них норм, санітарно-захисних зон, протипожеж-
них і територіальних обмежень згідно діючих 
нормативних документів; дотримання норма-
тивів ГДВ, ГДК; дотримання нормативів шумово-
го навантаження; захист земель від ерозії, підто-
плення, заболочування, пересушеннях, ущіль-
нення, забруднення відходами виробництва; 
відновлення порушених гірничими роботами зе-
мель, їх рекультивація; виконання вимог щодо ра-
ціонального використання природних ресурсів та 
охорони надр.
щодо технічної альтернативи 2: 
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: 
-відпрацювання запасів корисної копалини по 

площі і на глибину затверджених запасів; 
-дотримання встановлених меж СЗЗ;
щодо територіальної альтернативи 1: 
Не розглядається.

Повідомлення від ТОВ «ОЛ ЦЕМ»



11DANI-INFO.COM
Вівторок, 30 жовтня 2018

Такси твоего города 768!
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1:
-застосування техніки та обладнання, що за шу-

мовими характеристиками та рівнем викидів за-
бруднюючих речовин у повітря (вихлопні гази) 
відповідають нормативним  параметрам;
-влаштування акумулюючих ємностей з облашту-

ванням гідрозахисту чаші для збирання, відстою-
вання та подальшого використання води в техно-
логічних процесах та пилопригнічення.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: 
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища основний вплив здій-

снюватиметься на атмосферне, водне та геоло-
гічне середовище. Виконання видобувних робіт 
на родовищі супроводжується порушенням ста-
ну земельних ресурсів та надр, викидів в атмос-
ферне повітря забруднюючих речовин та водовід-
веденням. 
Джерелами можливого впливу на довкілля в ре-

зультаті планованої діяльності
Повітряне середовище – незначна кількість ви-

кидів в атмосферу забруднюючих речовин відб-
уватиметься при роботі двигунів кар’єрного ав-
тотранспорту, а також кар’єрних механізмів під 
час проведення гірничих робіт, розкривних, ро-
звантажувально-навантажувальних. Негативний 
вплив очікується в межах затверджених норма-
тивів.
Водне середовище – технологічне обладнання 

виробничого процесу, кар’єрна техніка та авто-
транспорт. Скиди стічних вод  у поверхневі водні 
об’єкти та підземні водоносні горизонти - відсутні. 
Враховуючи гідрогеологічні умови родовища, які 
характеризуються наявністю водоносного гори-
зонту, приуроченого до тріщинуватої крейди, слід 
зазначити, що планована діяльність не вплине на 
гідрогеологічний режим прилеглих територій.
Рослинний та тваринний світ, заповітні об’єкти 

– прямого фізичного і ландшафтно-формуючого 
впливу на флору і фауну району ведення робіт, 
а також факторів зміни умов існування рослин і 
тварин на безпосередній території планованої 
діяльності не очікується. У межах затверджених 
нормативів очікується опосередкований вплив 
(незначні шуми, викиди забруднюючих речовин) 
внаслідок роботи кар’єрної техніки, автотранс-
порту та технологічного обладнання виробничо-
го процесу.
Ґрунти – кар’єрна техніка, автотранспорт та тех-

нологічне обладнання виробничого процесу, ут-
ворення виробничих відходів. Відповідно до 
чинного законодавства України відбуватиметь-
ся раціональне розміщення розкривних порід на 
місцевості; після відпрацювання родовища пе-
редбачається гірничо-технічна рекультивація по-
рушених земель.
Геологічне середовище - зміна природного ста-

ну геологічного середовища в результаті вилучен-
ня корисної копалини і розкривних порід з надр, 
в межах земельного відводу  (відпрацювання за-
пасів корисної копалини передбачається в межах 
затверджених запасів по площі і на глибину).
Клімат і мікроклімат – негативний вплив не 

очікується.
щодо технічної альтернативи 2: 
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1 
Навколишнє соціальне середовище (населення) 

- негативні впливи не передбачаються, експлуа-
тація об’єкта позитивно вплине на рівень зайня-
тості місцевого населення та розвиток економіки 
району.
Навколишнє техногенне середовище - вплив від-

сутній.
Можливий незначний вплив на довкілля в ме-

жах ділянки, де здійснюватиметься планована 
діяльність при експлуатації техніки, автотранс-

порту та технологічного обладнання виробничо-
го процесу.
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”) 
Планована діяльність з видобування крейди, 

придатної в якості карбонатної складової сиро-
винних сумішей для виробництва білого порт-
ландцементу на Глазунівському родовищі, в Бала-
клійському районі, Харківської області, належить 
до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати незначний вплив на дов-
кілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згід-
но ч.3, п.3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля ( в тому числі 
наявність значного негативного транскордонно-
го впливу на довкілля та перелік держав, довкіл-
ля яких може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав) 
Підстави для здійснення оцінки транскордонно-

го впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
Плановий обсяг досліджень та рівень деталіза-

ції інформації, що підлягає включенню до звіту 
з ОВД у відповідності до статті 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
29 травня 2018 року 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяль-

ність може мати негативний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповід-
но до Закону України «Про оцінку впливу на дов-
кілля».
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 

передбачає: 
   -підготовку суб’єктом господарювання звіту з 

оцінки впливу на довкілля; 
   -проведення громадського обговорення пла-

нованої діяльності;  
   -аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-

ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; 
   -надання уповноваженим органом мотивова-

ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого по-
переднім абзацом;
    -врахування висновку з оцінки впливу на дов-

кілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-

важений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допу-
стимість чи обґрунтовує недопустимість провад-
ження планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження. 
Забороняється розпочинати провадження пла-

нованої діяльності без оцінки впливу на довкіл-
ля та отримання рішення про провадження пла-
нованої діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передба-

чає право і можливості громадськості для участі 
у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля протягом щонайменше 

25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження і пропози-
ції до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про по-
чаток громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу планованої діяль-
ності на довкілля. 
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 

оприлюднення цього повідомлення на офіційно-
му веб-сайті уповноваженого органу громадсь-
кість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 

унікальний реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій 

громадськості вони будуть розміщені у Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадсь-
кості, надані в процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Проведення та процедура громадського обгово-

рення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу планованої діяльності на довкілля бу-
де виконуватись у відповідності з Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 
№ 989 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань у процесі оцінки впливу на 
довкілля», яка передбачає:
- оприлюднення оголошення про по-

чаток громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля; 
- розгляд, повного врахування, частко-

вого врахування або обґрунтованого відхилення 
зауважень і пропозицій громадськості, отрима-
них під час громадських слухань;
- підготовки і оприлюднення, шляхом 

внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля звіту про громадське обговорення.

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності
Відповідно до чинного законодавства України 

рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде - висновок з оцінки впливу на дов-
кілля, у якому визначено допустимість провад-
ження такої планованої діяльності, що видається 
уповноваженим центральним органом з питань 
екології та природних ресурсів України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля необ-
хідно надсилати до: 
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, тел.: (044)-206-20-89, Марина Олек-
сандрівна Шимкус, m.shimkus@menr.gov.ua 
Автор: ТОВ «ОЛ ЦЕМ»
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В редакцію газети звернулася жінка, яка надала нам 
свої вірші. Та повідомила, що це її «крик душі», і нам 
вирішувати публікувати їх чи ні. 
Ми вирішили в кожному випуску в оригіналі пу-

блікувати ці вірші.   

«Чума»
Якби не брали хабарі

Хіба б ми всі отак жили.
Звертався в різні двері я

І всі чекають хабаря.
Хабар як вірус, як чума

Від  нього ліків ще нема.
В які ти двері не зайдеш

На тебе жде там “Еверест”
Щоб “ Еверест” той подолати

хабар чинам треба давати.
Щоб вірус цей нам лікувати

нам треба рішення прийняти
Той хто дає-в тюрму саджати,
А хто бере - того «стріляти»!

Тоді країна заживе
відступить вірус і чума

смерть цю недугу подола
і будем вчитись чесно жити
нащадкам нашим заповіт
ЧУЖОГО в руки не беріть!

Автор : Псевдонім «Сова».

Творчисть нашого міста...
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После взрывов на складах боеприпасов жилье 
пострадавшим ремонтируют кое-как.
Мы побывали в городке в начале октября.
«Внешне покрасили, а по внутрянке — голяк», 

— говорит о своем ремонте житель Балаклеи 
Сергей.

Часть жителей Балаклее жили в так называемых 
«бараках» из досок и штукатурки. После пожара 
на складе боеприпасов государство выделило 
деньги на ремонт жилья и его почти сделали из 
новых и современных материалов. Но во многих 
домах все отремонтировали косо-криво, и люди 
живут в неотапливаемых помещениях с щелями, 
через которые гуляет ветер.

Кто делал ремонт в квартире или собственном 
доме, тот знает, какая мука заставить рабочих, ко-
торым платишь из своего кармана, работать ка-
чественно. А здесь деньги платило государство! 
Поэтому вылезли все возможные недостатки на-
шей жизни: и неумение госслужащих достигать 
поставленной цели, и безответственное отно-
шение к своему делу работников, менеджеров 
и владельцев компаний. Активисты говорят и о 
коррупции, ну как же без нее!..

Сергей с женой Светланой живут в районе ба-
раков — одноэтажных многоквартирных домов. 
Они строились в советское время в небольших 
городках как временные общежития, но со вре-
менем люди переделали их в «барак-хаузы» на 
несколько квартир с отдельными входами. Это-
му району досталось от взрывов больше прочих.

23 марта в 3 часа ночи начались первые взрывы 
на базе, расположенной около 1 км от бараков. 
Внук одной из женщин сказал: «О, это салют?!» 
Женщина схватила ребенка, документы и начала 
самостоятельную эвакуацию. Так поступили поч-
ти все ее соседи, кроме одиноких немощных ста-
риков, которые остались. Бежали в соседние села 
и вернулись домой только на 4-й день.

В апреле начался громкий масштабный ремонт. 
На это в целом выделено 100 млн гривен и при-
влечена 21 фирма-подрядчик.

Власти выделили и денежную компенсацию, ко-
торая предназначалась на некапитальные виды 
ремонта — обои, ремонт техники и тому подоб-
ное. Так, по информации с сайта Харьковской об-
ладминистрации (ХОГА), «средства для предо-
ставления материальной помощи жителям Бала-
клеи — 30 млн грн — были выделены из областно-
го бюджета. Кроме того, 5 млн грн было выделено 
из районного бюджета и 4,5 млн грн — из бюд-
жета города Балаклея. Еще 1 млн грн на эти це-
ли город получил от районов и городов Харьков-
ской области.»

Прошло 7 месяцев.
И вот я захожу в квартиру Светланы и Сергея.
Стены кухни без обоев, в потолке ванны — 

огромная дыра, через которую виден деревян-
ный каркас крыши и остатки глиняной штукатур-
ки, по всей квартире разбросан строительный ин-
струмент, стоят мешки с цементом, а сам Сергей 
с наемным рабочим заморачиваются у коридор-
ного окна.

У Светланы — масса претензий к качеству восста-
новительных работ. «Не заделаны щели на стыках 
между крышей и стенами, для утепления крыши 
не использовались никакие теплоизоляционные 

материалы, подоконники установили около по-
луметра в ширину. Обшили гипсокартоном вну-
три, а снаружи обложили газоблоками. Здесь же 
холодюга несусветная будет зимой!
— Что такое газоблок?, — спрашиваю.
— Да черт его знает, что оно. На дворе кусок ва-

ляется, посмотрите, — проводит мне экскурсию 
Сергей.
Блок около 50 на 50 см с пористой структурой ле-

жит прямо под крыльцом дома. Им обшита вся 
внешняя стена. Жители уверены, что прежние 
стены из досок, обмазанные толстым слоем шту-
катурки, были лучше, чем нынешние, и теперь их 
барак станет еще холоднее: «Внешне пооббива-
ли кирпич и поставили газоблоки. Они не утепля-
ли ничего абсолютно. Мы и так всю жизнь мерз-
ли зимой, а сейчас вообще не знаю, что будет!

Разговоры о недостатках ремонта — главная те-
ма за чаем на кухне у Светланы
Местные ошибаются, на самом деле газоблоки 

— давно известный и популярный материал для 
частных домов в Скандинавии и северной Евро-
пе. Имеет хорошие теплозащитные свойства, эко-
номит около 20% запасов тепла дома.
Но в балаклейский бараках отопления просто 

нет. Ремонтные бригады забыли установить вы-
тяжки (дымоходы). Теперь нарушены нормы без-
опасности, и Горгаз отказывается подключать га-
зовое отопление. И здесь он прав.
Жители спят под тремя одеялами и в куртках. В 

их квартире гуляют сквозняки через незаделан-
ные стыки между крышей и стенами. Сергей по-
казал мне внешние дыры на стыках крыши и стен. 
Сквозь них хорошо видны деревянные прогнив-
шие доски.

Я побывала в нескольких квартирах бараков. Хо-
тя ремонтом занималась одна и та же фирма-под-
рядчик, в соседних квартирах можно найти мас-
су неравномерно выполненных работ. Во-пер-
вых, характер недоработок в разных квартирах 
разный: где-то половина стен не обшиты гипсо-
картоном, где-то сквозные дыры под окнами, где-
то на потолке проглядывает старая обрешетка и 
сыплется глина, не учтен тот момент, что угловой 
квартире надо больше утепляющих материалов. 
Есть даже бараки, неокрашенные снаружи.

Но иногда, по неизвестным причинам, работы 
выполнены нормально.
Как у соседки Светланы, Ирины. У нее тотальный 

ремонт уже закончился. Ирина говорит, что в це-
лом восстановительными работами довольна. 
«Если бы вы видели, с чего сначала делался этот 
барак! Из трухи, обмазанной штукатуркой. В 60-х 
годах строили такие временные здания для стро-
ителей. А мы в них жили долгие годы. А теперь, с 
гипсокартоном и газоблоками, шпаклевкой и вы-
шла вот такая квартира. И неплохо получилось».

Ирина — одна из немногих, кто имел деньги са-
мостоятельно докупать стройматериалы, кото-
рых не хватало. Например, для утепления полов 
листами ОСБ власти выдали ей ровно половину 
от необходимого количества листов.
И это — второй вариант «неравномерности». 

Женщина говорит, что все работы выполнены 
согласно смете: что пообещали, то и сделали. За 
исключением вытяжек, но это — общая пробле-
ма всего барака.

Почему сделали так по-разному? По словам жи-
телей, прорабы на работах постоянно менялись. 
За лето здесь побывало около 6 разных бригад. 
И значительную роль сыграл человеческий фак-
тор: один прораб — хороший руководитель с хо-
рошей командой, другие — небрежные и непро-
фессиональные. При этом подрядчик был один и 
тот же — фирма «Индиго Групп».
Наш вопрос о неравномерности работ в «Инди-

го групп» остался без ответа.
«Стыки между крышей и стенами обещали за-

ложить сегодня», — говорит Ирина. Светлана до-
бавляет: «А мне Масельский (председатель рай-
госадминистрации Балаклеи — ред.) сегодня ска-
зал, что дал распоряжение привезти трубы. Наде-
юсь, это трубы для вытяжек».
Жители страдают от сквозняков и живут обеща-

ниями. А тем временем Алексей Нилов, активист 
Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ), 
который постоянно мониторит восстановитель-
ные работы, сообщает, что от местных жителей 
поступила информация о слежке, устроенной 
властью Балаклеи за харьковскими активистами.

После отъезда группы ХАЦ из Балаклеи несколь-
ко дней назад местным жителям приказали боль-
ше не жаловаться на незавершенные работы ни 
активистам, ни журналистам. Недостатки в ре-
монте пообещали исправить в будущем.

ХАЦ систематически обращает внимание город-
ского головы Балаклеи и главы районной адми-
нистрации на выявленные проблемные момен-
ты. Заявления идут на имя городского головы Ба-
лаклеи Ивана Столбового. В ответ представите-
ли горсовета предоставляют активистам, по их 
словам, неадекватно заполненные сметы, из ко-
торых невозможно понять объем выполненных 
и запланированных работ, где указаны ложные 
сроки и завышена стоимость материалов.
Алексей Нилов говорит: «Халтура есть на каждой 

группе объектов, а их на поселке три: район пя-
тиэтажек, район двухэтажек и район бараков».

Я заглянула в квартиры пятиэтажек. Здесь тоже 
одним людям сделали нормально, другим — че-
рез пень-колоду.
«У вас есть претензии к ремонту?», — спраши-

ваю у жителей.
«Есть. Нет», — одновременно отвечают две жен-

щины-соседки.
И действительно: у Любы заменены стеклопаке-

ты, ликвидированы трещины в стенах, компенси-
рована стоимость двери. У Веры — трещины об-
рамляют межкомнатные двери, в ванной у трубы 
— огромная дыра.

Комиссии по контролю качества выполненных 
ремонтных работ приходили к обеим женщинам. 
Зафиксировали все жалобы. Но на момент напи-
сания статьи недоработки оставались.

Доведут ли до конца ремонт толком? На сайте 
ХОГА от 21 августа висит бодрая цитата ее пред-
седателя Юлии Светличной: «По моему поруче-
нию было создано несколько штабов и комиссий, 
которые выезжают на места. Я прошу включиться 
лично председателя РГА, городского голову — вы-
слушать все замечания жителей относительно ка-
чества и объемов выполнения работ, выехать на 
места вместе с подрядчиком и исправить имею-
щиеся недостатки».

Пожалуй, комиссии все еще едут. А вот холода 
уже пришли, вместе со сквозняками в незаложен-
ных щелях. И это не говоря о бытовой неустроен-
ности и дискомфорте жителей, живущих «на стро-
ительстве» уже более полугода.
«Стоит только заглянуть под кровлю или зайти в 

квартиру — увидите блеф и безобразие», — эту 
фразу я слышу от активистов ХАЦ уже не один ме-
сяц. И фраза, и ситуация с ремонтом остаются не-
изменными.
Источник: Антикор

Сквозняки и дыры в Балаклее...
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ОВЕН 
(21.03-20.04)
Будьте осторожны во всем. 
Сейчас вы можете получить 

бытовую или производственную трав-
му. В любовном плане будьте тише во-
ды и ниже травы. Никаких перемен! 
Сейчас вы не сможете объективно 
оценить ситуацию.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
В ближайшие дни вам не 
только позволительно, но 

даже благоприятно идти на поводу 
у своих желаний. Внутренний голос 
будет направлять по нужному пути, и 
если вы почувствуете, что с кем-то не 
хотите встречаться или выполнять ка-
кие-либо обязанности, то можете с 
чистой совестью этого не делать. По-
радуют близкие люди.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Начинать новые дела, под-
писывать деловые бума-

ги пока не рекомендуется. Зато не-
деля удачная для всего, что связано с 
любовью. Одиноким представителям 
знака судьба может подарить новое 
увлечение или более серьезные чув-
ства. Это время хорошо использовать 
для занятий спортом. 

РАК 
(22.06-22.07)
Не делитесь своими сокро-
венными мыслями даже с 

близкими людьми: существует опас-
ность, что эта информация даст утеч-
ку и, возможно, будет использована 
против вас. Не доверяйте тем, кто 
слишком много обещает. Возможны 
ссоры с любимым человеком. Удели-
те максимум внимания финансам.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Если хотите начать новые де-
ла, не упустите шанс! Дан-

ная неделя очень хороша для раскры-
тия ваших творческих способностей.
Постарайтесь больше времени уде-
лять любимому делу или тому, что не-
обходимо выполнить. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Нельзя расслабляться и 
плыть по течению. Строй-

те планы, но не настраивайтесь на 
определенный результат, дайте воз-
можность проявиться случаю. Люби-
мый человек готов поддержать вас. 
Сейчас идет хорошее время для шо-
пинга – вам удастся совершить выгод-
ные покупки.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Неделя подарит много воз-
можностей, поэтому спо-

койно планируйте на нее трудно-
выполнимые дела и важные встре-
чи. Кое-кого ждет судьбоносное зна-
комство, которое может перерасти в 
большую любовь. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Не обращайте внимания 
на маленькие недоразуме-

ния, которые могут возникнуть, причем 
не по вашей вине. Какие-то планы мо-
гут сорваться потому, что вам не хва-
тит времени на их воплощение. По-
старайтесь получать как можно боль-
ше положительных эмоций и общать-
ся только с приятными людьми.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Вы можете почувствовать 
себя разбитыми, и особого 

желания трудиться у вас не будет. Не 
издевайтесь над собой, лучше дайте 
себе передышку. Через некоторое 
время вы легко наверстаете упущен-
ное. Многие встречи, которых вы жде-
те, могут срываться по причинам, от 
вас не зависящим.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
На этой неделе очень по-
старайтесь избегать кон-

фликтных ситуаций, так как в спорах 
и ссорах вам везти не будет. Сейчас 
вам больше подойдет обходная так-
тика. Если попытаетесь что-то требо-
вать от родных и близких людей, то по-
лучите лишь волну раздражения и не-
понимания.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Неделя подходит для дости-

жений и перемен в профес-
сиональной деятельности. Выделите 
наиболее важные дела и займитесь 
их воплощением в жизнь. Этот пери-
од интересен в плане сердечных дел. 
Не исключены новые встречи.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
В этот период воздержитесь 
от заключения сделок и не 

приступайте к новым проектам. Там, 
где удастся, переложите свои обя-
занности на плечи коллег или близ-
ких людей. Не вмешивайтесь в чужие 
конфликты. Старайтесь сохранить 
приподнятое настроение, избегайте 
волнений.

Куплю в рассрочку 2х 
комнатную квартиру 
или сниму с правом 
выкупа
066-817-51-36

***
Продам 2х комнатную 
квартиру в кирпичном 
доме, в центре горо-
да Балаклея, комнаты 
раздельные, газовая 
колонка, санузел раз-
дельный.
050-662-59-28

***
Продам земельный 
участок 7 соток по             
ул.Заводская.
095-73-915-45

***
Продам 2х комнатную 
квартиру в центре Ба-
лаклеи.
Общая площадь - 51,4 
кв. м.
095-739-15-45

***
Продам 1 комнатную 
квартиру на площади.
28,1 кв. метр.
Очень теплая, светлая, 
год как сделан ремонт.
МП окна, металличе-
ская дверь, натяжніе 
потолки, плитка.
Все новое!
Боллер, счетчики на 
все
066-217-72-79

Ремонт и обслужива-
ние котлов, газовых ко-
лонок, бойлеров.
Импортного и отече-
ственного производ-
ства.
066-280-57-80

***
Жизнь без боли в спи-
не и суставах - єто ре-
ально! Позвони и по-
лучи первое БЕСПЛАТ-
НОЕ занятие по кине-
зиотерапие и забудь о 
боли в спине уже че-
рез неделю
095-801-44-56

Требуются грузчики 
дров. Работа в Чугуев-
ском и Шевченковском 
р-нах. Жилье предо-
ставляется.
з/п каждую неделю.
099-00-600-48
Виталий.

***
Подбор вакансий,
помощь в официаль-
ном трудоустройстве в 
Чехии, Словакии, Эсто-
нии, Литве
066-786-14-58
050-400-91-63
г. Балаклея, пл. Казми-
рука, 11а (возле маг. 
Бэби Бумс)

***
В кафе «Буржуй» на 
постоянную рабо-
ту требуется повар 
(з. п. - 4000грн), бар-
мен-официант(з. п. - 
3000грн)
Официальное оформ-
ление.
066-231-55-96

***
В кафе г. Балаклея тре-
буется повар, уборщи-
ца.
Зарплата достойная.
Официальное трудоу-
стройство
050-698-26-47

***
Требуется сварщик на 
постоянную работу г. 
Балаклея
066-413-43-78

Дочь-студентка по-
лучила права и в 

первый раз подвез-
ла мать до дома. 

Когда машина оста-
новилась, мать ска-
зала: — Благодарю 
тебя. — Да пожа-

луйста, — ответила 
дочь. — Я сказала 

это не тебе, а Госпо-
ду Богу.

Гороскоп на неделюОбъявления

Недвижимость

Услуги

Работа

Ремонт 
стиральных машин

холодильников
морозильных камер.

ГРАРНТИЯ
095-332-91-70

Сборка
корпусной

мебели

095-127-24-80



15DANI-INFO.COM
Вівторок, 30 жовтня 2018

Такси твоего города 768!

Министр социальной политики сообщил, что с нового года сэко-
номленные субсидии можно будет получить наличными

В Украине с 1 января 2019 года получатели субсидий смогут полу-
чить сэкономленные средства наличными. Об этом министр соци-
альной политики Андрей Рева рассказал телеканалу 112.
«После монетизации субсидий, которую мы начнем с января, вся 

сэкономленная субсидия будет оставаться в распоряжении людей, 
которые сэкономили этот ресурс. Заканчивается сезон, мы провели 
расчеты с учетом субсидий, вы сэкономили определенную сумму, 
эту сумму вы можете снять со своего счета и использовать на соб-
ственное потребление», - сообщил Рева.

По его словам, соответствующее решение должно вступить в силу 
с 1 января 2019 года.

Министр соцполитики добавил, что сейчас потребители комму-
нальных услуг проводят энергосберегающие мероприятия, благо-
даря чему экономят ресурсы.

Напомним, ранее гражданам уже выплачивали компенсацию сэ-
кономленных средств. Однако тогда субсидиантам нужно было об-
ратиться в определенный срок с заявлением - иначе деньги списы-
вались в государственный бюджет. Введение монетизации предус-

матривает, что сэкономленные средства будут полностью выплачи-
вать потребителям.

Ранее Рева заверил, что получатели субсидий не почувствуют ко-
лебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неиз-
менной.

Напомним, в минувшую пятницу Кабинет министров принял реше-
ние о повышении цен на газ для домохозяйств на 23,5%. Вместе с 
тем, в октябре и ноябре жителям Киева будут приходить платежки 
со старой ценой за отопление.
Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, 

что цена газа в этом отопительном сезоне больше повышаться не 
будет.
Источник: https://finance.liga.net/

Когда сэкономленные субсидии мож-
но будет получить наличными?

Какие международные организации и страны финансируют 
прифронтовые территории в Украине 

С начала военных действий на Донбассе международные органи-
зации и правительства разных стран выделили пострадавшим ре-
гионам около $90 млн. 

  Крупнейший донор для Донбасса - Европейский Союз, который 
предоставил пострадавшим от войны регионам 23,1 млн евро по-
мощи. Вторую и третье место делят американское правительства 
и Агентство США по международному развитию, перечислившие 
Луганской и Донецкой областям $15,2 и $8,5 млн. Среди стран, ко-
торые также оказывают поддержку пострадавшим территориям - 
Япония, Великобритания, Германия и Швейцария. 
  На что идут деньги? Основная статья расходов - помощь мало-

имущим жителям прифронтовых территорий, восстановление до-
рог и борьба с чрезвычайными ситуациями. Также в фокусе доно-
ров - энергоэффективность, доступ к воде и популяризация пред-
принимательства. 
  Согласно информации облгосадминистраций, к финансированию 

Донбасса также причастны международные финансовые институ-
ты - Европейский инвестиционный банк и Европейский банк рекон-
струкции и развития. Задекларированные этими финучреждения-
ми суммы направлены на инфраструктурные проекты. В частности, 
1,06 млрд евро от ЕБРР пошли на энергоэффективные мероприятия, 
а 36 млн грн от ЕИБ - на восстановление инфраструктуры в подкон-
трольной Украине районах Луганской и Донецкой областей.
  Кроме того, от ЕИБ поступило 6,8 млн грн на строительство шко-

лы в Луганской области. 
Источник: https://biz.liga.net

Восстановление Донбасса и деньги 
Запада...
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