
   № 9(768),02 ЧЕРВНЯ 2022 року    вул. Сучкова, 32, оф. 26; т.(097) 086-82-92, vestnik.nov@meta.ua

ТУТ МОЖЕ 
БУТИ

 ВАША 
РЕКЛАМА

ДЕНЬ ЗАХИСТУ

Щороку ми чекали на цей день. День захисту дітей, поча-
ток літа і канікул. День, сповнений безтурботністю, сміхом, 
розвагами та теплом. Яскраві фарби, вплетені в малюнки 
на асфальті, залишилися в минулому літі.. І сміх, і тепло, і 
мир – все там залишилося… Величезним чорним птахом 
нагрянула на країну війна, що терзає тіла й душі дорослих і 
дітей. Світ нам співчуває: приймає наших людей у свої обі-
йми, співає українських пісень та влаштовує флешмоби. 
Ми у світі стали популярними через цю кляту війну! А на-
шим дітям просто хочеться миру та затишку, нашим дітям 
хочеться святкувати 1 червня так, як колись, і відчувати себе 
захищеними у своїй країні, натомість вони малюють війну…

ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ

Адміністрація 
гімназії №5 

м.Новомосковськ 
оголошує набір учнів 

до 1-го класу.

Всім бажаючим продовжити 
навчання в 2-9 класах 

звертатися за 
т. 096-3401441

Завгородній Ілля, 13 років

Богуцька Ілона, 12 років Писар Катерина, 15 років

Писар Катерина, 15 років

Хоменко Каріна, 14 років

Єршова Віолетта, 14 років

Мережа «Наша Рукавичка» з дня відкриття перших мага-
зинів у 2019 р. підтримує ЗСУ, передаючи необхідну допомо-
гу. Зараз ми продовжуємо і хочемо бути корисними ще біль-
ше, тому у «Нашій Рукавичці» на постійній основі діє знижка 
на покупки для військовослужбовців та ТРО -5%. Широкий 
асортимент господарчих товарів, засоби гігієни, автотовари, 
постільна білизна, посуд – усе необхідне в одному магазині.

 ∎ вул. Гетьманська, 44
 ∎ вул. Сучкова, 32
 ∎ вул. 195-ї Стрілецької Дивізії, 3
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НЕРУХОМIСТЬ

ПРОДАМ
 ∎Продам кв. на вул. Горько-
го, 1-й та 2-й пов., можна 
під комерцію, вул. Геть-
манська, 50; приміщення, 
комерція, все недорого. 
т.067-7620942
 ∎П р о д а м  б у д и н о к , 
Воронівка, 20 т.у.о. т.096-
1385759
 ∎П р о д а м  б у д и н о к ,  с . 
Вільне. т.068-6497234, 
097-8916288
 ∎Будинок, місто, 70 кв.м, з 
ремонтом, 40 т.у.о. т.096-
1385759
 ∎Продам будинок, Ново-
московськ. т.068-6497234
 ∎Будинок з ремонтом, Пе-
ревал, с/в, 27 т.у.о. т.096-
1385759
 ∎Продам ділянку з господ. 
будівлями на Кулебівці. 
т.068-2448143
 ∎Продам ділянку, Подол, 10 
сот., 10 т.у.о. т.096-1385759

КУПЛЮ
 ∎Терміново куплю квартиру 
для себе. т.096-1385759
 ∎Викуп квартир, будинків 
за готівку. т.096-1385759
 ∎Ділянку, в межах міста. 
т.098-1277547
 ∎НАЙМУ

 ∎2-к.кв., місцева сім`я, доч-
ка 12 р.; на тривал. термін. 
т.098-7935630

ЗДАМ

 ∎1 кімнату в центрі міста, 
проживання у квартирі з 
хазяйкою. т.093-5539289
 ∎1-к.кв., у р-ні хлібозаводу, 
б е з  р е м о н т у.  т. 0 6 7-
9302829
 ∎З д а м  к о м е р ц і й н е 
приміщення з окремим 
входом, 16 кв.м. т.067-
7113546

АвТО-, вЕЛО-, МОТО-

 КУПЛЮ

 ∎Авто, під викуп. т.096-
5372978
 ∎Куплю ваше авто. т.098-
0651893

РІЗНЕ

ПРОДАМ

 ∎Д р о в а  ко л о т і .  т.0 6 8 -
8911152
 ∎Креозотні шпали. т.050-
2559873
 ∎Продам пластмасові ящи-
ки (чорні), 500 шт.,10 грн/
шт. т.097-0953031
 ∎Вугілля. т.068-9220988, 
066-0761821
 ∎Дрова твердих порід. 
т.098-9862400

 ∎Д р о в а  (п о к л а д е н і). 
т.050-0570753, 067-
9215253
 ∎Д р ов а т вер д и х порі д 
(колоті та кругляк). т.096-
2815011, 099-4690747
 ∎Продам дрова: дуб, акація, 
ясен, вільха, працюємо в 
різних областях, ціна - від 
400 грн. т.099-4110867

КУПЛЮ

 ∎Магазин дорого закуповує 
годинники, монети, ку-
пюри, значки, нагоро-
ди, ікони, картини, ста-
т уетки, фотоапарати, 
об`єктиви, біноклі, кни-
ги, фотографії, листівки, 
бронзу, мельхіор, срібло, 
чавун, бурштин, меблі, 
с а м о в а р и,  п а р ф у м и, 
іграшки, посуд, біжутерію 
і т.п., вул.195-ї Стрілецької 
дивізії, б. 4. т.067-5822526

ПОСЛУГИ 

ВАНТАжНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 ∎Газель + вантажник. 
т.097-1375921
 ∎Вантажні перевезення. 
т.067-2520134
 ∎Газель, борт + вантаж-
ники, ліцензія, недоро-
го. т.097-5864747

 ∎Вантажні перевезення, 

послуги ванта ж ник ів. 

т.095-9112425

 ∎Вантажні перевезення, 
Газель, до 2 т. т.067-
6799595
 ∎Послуги КАМаза. т.096-

2510201

бУДIВНИцТВО ТА 

РЕМОНТ 

 ∎Будівництво з фундаменту 

під ключ. т.096-5092398

 ∎Газобетон, бетонні робо-

ти, паркани з профлиста, 

тротуарка, бруківка. т.096-

5092398

 ∎Шпак лювання, шпале-

ри, фарбування. т.063-

3461867

 ∎Усі види будів.-ремонтних 

робіт. т.096-5092398

 ∎Ві д ко си,  шпак люв ан-

ня, фарбування, шпале-

ри. т.098-4170471, 097-

9226740

РIЗНЕ

 ∎В и к а ч у в а н н я  я м  т а 
туалетів: КамАЗ – 10 
куб.м, ГАЗ – 5 куб.м. 
т.097-0136174
 ∎Ремонт ТБ. т.097-9784087
 ∎Викачування вигрібних 
ям та туалетів, ГАЗ – 5 
куб.м. т.067-1971631, 
095-3512899
 ∎Супутникове ТБ. т.066-
2856415
 ∎Викачування вигрібних 
ям, туалетів, септиків. 
т.098-1546979
 ∎К а в о м а ш и н и .  т. 0 9 7-
9784087
 ∎Ко н д и ц і о н е р и.  т.0 97-
9784087
 ∎Послуги сантехніка. т.098-
1340223

ОСвІТА

 ∎Досвідчений вчитель 
математики – заняття 
з учнями 5-11 класів. 
т.095-5938918

ПОТРІбНІ
 ∎Пот рібні  е лек т рик т а 
комірник з досвідом ро-
боти на ПК. т.097-7680533
 ∎Підприємство прийме 
на роботу електрика. 
т.067-1955852
 ∎Потрібні тракторист та 
різноробочий на с/г робо-
ти. т.067-1732304
 ∎У з а к ла д п о т р і б н и й 
офіціант. т.098-4278760
 ∎Вантажники на підробітку. 
т.095-1227768

ІНфОРМАцІЯ
 ∎12 червня 2022 року о 
9.00 біля будівлі правління 
СТ «Дружба» відбудуться 
позачергові збори членів 
СТ «Дружба». Порядок 
денний: 1. Звіт ревізійної 
комісії. 2. Про облік членів 
СТ «Дружба». 3. Різне. 
Ревізійна комісія.
 ∎Втрачене посвідчення про 
інвалідність ААБ  № 290877, 
видане на ім`я Лігоцький 
Даниїл Андрійович, вважа-
ти недійсним.

ЕКОНОМІКА

НА ЯКІ ЗМІНИ ВАРТО ЧЕКАТИ УКРАїНцЯМ 
ВІД 1 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

Від початку літа в Україні набуде чинності низка законодавчих 
ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян.

Здорожчання вартості опалення
Від 1 червня 2022 року компанія «Нафтогаз Трейдинг» планує підвищити ціни на 

газ. Це підвищення - в межах трирічних договорів і стосується підприємств теплової 
комунальної енергетики. Проте на тарифах для населення це не повинно позначи-
тися. Ціна виросте в понад 3 рази - 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ). Про це пи-
шуть «Українські новини» з посиланням на джерело на ринку газу та проєкт рішення.

Які ціни будуть встановлені, згідно з документом:
- від 1 червня 2022 року до 31 травня 2023 року (з фіксованим обсягом) - 24 356,38 

грн без ПДВ за 1 тис. куб. м, однак з урахуванням послуги на транспортування та кое-
фіцієнта, який застосовують при замовленні потужності 
на добу вперед, вартість складе 29 391,55 грн/тис. куб. 
м з ПДВ;

- червень 2022 року (без фіксованого обсягу) - 24 
434,67 грн без ПДВ за тис. куб. м, а з урахуванням по-
слуги на транспортування та коефіцієнта, який засто-
совують при замовленні потужності на добу вперед, 
вона складе 29 485,5 грн/тис. куб. м з ПДВ;

- від 1 червня 2022 року до 21 грудня 2022 року (з фік-
сованим обсягом) - 13 658,42 грн без ПДВ за тис. куб. 
м, а якщо враховувати послугу на транспортування та 
коефіцієнт, який застосовують при замовленні потуж-
ності на добу вперед, тоді вартість буде 16 554 грн/тис. 
куб. м з ПДВ.

Тарифи на комуналку (електроенергія і вода)
Тарифи на електроенергію для населення залишать-

ся без змін, оскільки було вирішено їх «заморозити» на 
період дії воєнного стану. Тобто вони залишаться такими: 1,44 грн/кВт-год. при роз-
мірі споживання до 250 кВт-годин та 1,68 грн/кВт-годину - при розмірі споживання 
понад 250 кВт-годин.

Тарифи ж на воду будуть встановлюватися місцевими водоканалами. Однак вони 
будуть затверджуватися НКРЕКУ. Про якісь зміни в тарифах на водопостачання відо-
мостей не було.

Нові умови від Приватбанку та інших банків
Більшість банків від 1 червня 2022 року скасовують кредитні канікули і поверта-

ють старі відсотки по кредитках.

В ПриватБанку вирішили повернути «Оплату частинами» та деякі інші програми, 
а також скасувати кредитні канікули. Тобто якщо клієнт «переступив» через пільго-
вий період, щомісяця треба буде вносити обов’язковий платіж за кредитом. Однак 
тут вирішили стимулювати українців здійснювати платежі вчасно і запровадили нове 
правило: якщо сплачувати хоча б 5%заборгованності, пільгова ставка залишиться.

Також в ПриватБанку зазначили: «Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% 
на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомі-
сячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. Інакше відсотки нараховувати-
муться за стандартними ставками 3,4% (для карток «Універсальна Gold») і 3,5% (для 
карток «Універсальна»). Особливі умови обслуговування після завершення кредитних 
канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, які по-
страждали внаслідок воєнної агресії Росії».

В Monobank від 1 червня 2022 року можна буде збільшити кредитний ліміт. Од-
нак, якщо клієнт захоче це зробити, доведеться погодитися на підвищення ставки 
від 1,6% до 3,1%.

В Ощадбанку також скасували кредитні канікули для фізичних осіб та бізнесу.

Пенсії
У перший місяць літа не зміниться алгоритм нара-

хування та отримання коштів. Як заявила міністерка 
соціальної політики Марина Лазебна, в Україні про-
фінансовано 100% субсидій, пенсій, виплат на період 
воєнного стану. Тобто не варто очікувати на затримки у 
виплаті пенсій у червні 2022 року. Підвищувати пенсійні 
виплати на початку літа не будуть.

Закриття послуг від Київстар
Від 1 червня компанія Київстар закриває три попу-

лярні пакети послуг. Зокрема, йдеться про «4G 10000 
МБ», «Бонусні 1000» та «Бонусні 3000 МБ». Про це опе-
ратор додатково повідомить всіх клієнтів за допомогою 
смс-повідомлень.

Зміни, які торкнуться українських біженців в ЄС
Кілька країн Євросоюзу вирішили змінити правила 

проїзду українських біженців та скасувати безкоштовний проїзд. Від 1 червня 2022 
року в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині проїзд на безкоштовній основі 
буде скасований, хоча додатково встановлять знижені ціни. Наприклад, у Чехії проїзд 
будь-яким видом транспорту коштуватиме 7 євро.

В Польщі від 1 червня 2022 року українці зможуть безкоштовно їздити лише на де-
яких маршрутах. Зокрема, з польських міст Дорогуськ, Хелм, Грубешів, Люблін, За-
гуж, Перемишль, Ряшів, Ярослав.

В Німеччині придбати квиток на всі види громадського транспорту та в регіональ-
них поїздах можна буде за 9 євро.

      За матеріалами ТСН.ua
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СЛУжбИ МІСТА ІНФОРМУЮТЬ

ОСВІТА

За три місяці війни розмір збитків від пошкодження критичної інфраструк-
тури через дії російських загарбників досяг 9,9 млрд грн. За цей час було від-
новлено газопостачання для 390 тис. українських родин.

З початку російського вторгнення маємо випадки цілеспрямованого зни-
щення об’єктів критичної інфраструктури російськими загарбниками: знище-
но 5 тис. км газорозподільних мереж, розтрощено 311 одиниць високотехно-
логічного сучасного автотранспорту та зруйновано 6 тис. кв. м будівель. Для 
встановлення місць пошкодження газопроводів газовики використовують 
сучасні витокошукачі Esders, Variotec, а також мобільні лабораторії з фран-
цузьким обладнанням Gazomat.

«Завдяки самовідданості та професійності працівників, зараз швидко від-
новлюється пошкоджена критична інфраструктура. В портфелі РГК налічується 
130 прямих договорів зі світовими та європейськими виробниками газового 
обладнання та устаткування, що дозволяє швидко забезпечувати їх доставку, 
- говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Зараз виробничі 
потужності RGC Production переорієнтувались на потреби відновлення газо-
постачання в деокупованих областях».

Через бойові дії було відключено і пошкоджено 1 074 газорозподільних та 
2 739 шафових газорегулюючих пунктів. Фахівці Операторів ГРМ відновили 
роботу 390 газорозподільних та 929 шафових пунктів.

Швидке відновлення газового обладнання відбувається завдяки власному 
виробництву RGC Production та мережі логістичних центрів РГК, які оператив-
но отримують комплектуючі від постачальників з Європи. Впродовж травня – 
червня заводи у Вінниці, Дніпрі і Львові відвантажать 217 одиниць ШГРП, які 
будуть направлені до Київської, Чернігівської, Миколаївської, Харківської та 
інших областей.

Цьогорічне завершення навчального року не схоже на попередні, оскільки 
останні три місяці ми чуємо відлуння повномасштабної війни, яку жорстоко 
розпочали російські окупанти на українській землі.

На цьому зауважив міністр освіти і науки, звертаючись до учнів, випускни-
ків та вчителів з нагоди завершення навчального року.

За його словами, через бойові дії не всі учні мали змогу продовжувати на-
вчання, тому деякі діти завершать навчальний рік дещо пізніше – у червні.

Він зазначив, що багато хто зі школярів вимушено покинули рідні домівки: 
хтось виїхав за кордон, хтось залишився в Україні. Водночас він висловив 
сподівання, що учні зберуться зі своїм класом онлайн, запросять вчителів і 
подякують одне одному за вірну дружбу, щиру підтримку, здобуті знання та 
гідно пройдений навчальний рік.

«Дорогі випускники! Для вас це особливо зворушлива подія. Адже від сьо-
годні ви врізнобіч розійдетеся життєвими дорогами. Та пам’ятайте одне: 
шкільна дружба – на все життя! Бажаю кожному щасливої долі і здійснення 
найзаповітніших мрій! Будьте впевнені у своїх силах та в досягненні постав-
леної мети!», – зазначив міністр.

Також він звернувся до українських учителів.
«Шановні вчителі, ви герої освітнього фронту України! Попри неймовірно 

важкий для нашої Батьківщини час, ви вкотре проявляєте витривалість, від-
даність, чесність до роботи і вихованців. Низький вам уклін!», – наголосив 
Сергій Шкарлет.

YASNO нагадує: жителям Дніпропе-
тровщини слід передавати показання 
електролічильника, починаючи за два 
дні до кінця місяця і до 2 числа (включ-
но) наступного місяця за розрахунко-
вим. Зазвичай двозонні лічильники міс-
тять різну інформацію. Які саме данні 
передавати постачальнику – розпові-
даємо далі.

На екрані двозонного лічильника з інтер-
валом 10 секунд послідовно відображаються: 
сукупний обсяг спожитої електроенергії, по-
казання кіловат∙годин за різними тарифами, 
дата, поточний час та інші параметри в залеж-
ності від моделі приладу. Щоб інформацію на 
електролічильнику було простіше розуміти, 
кожне показання має свій індекс, який стоїть 
поряд з цифрами.

Так, на лічильниках GAMA індекс «1.5.8.1» 
вказує на тариф «день», а індекс «1.5.8.2» – 
на тарифну зону «ніч». А в залежності від типу 
лічильників NiK електроенергія за тарифом 

«день» має індекс «Т1.1» або просто «Т1», а 
за тарифом «ніч» – «Т1.2» або «Т2».

Саме ці показання слід передавати елек-
тропостачальнику YASNO будь-яким зруч-
ним способом: через форму на сайті YASNO, 
в Особистому кабінеті, у Viber-боті YASNO-
online чи за телефонами контакт-центру 
(056/067/050/093) 770 11 55. В разі сумнівів 
у коректності відображення показань на лі-
чильнику слід звертатись до оператора сис-
теми розподілу.

«Щоб платити тільки за спожиту електро-
енергію, варто вчасно передавати показан-
ня лічильника – навіть якщо ви виїхали з по-
мешкання. Зробити це можна за допомогою 
онлайн-сервісів постачальника, які доступні 
у будь-який час в будь-якому місці», – додав 
директор YASNO в Дніпропетровській області 
Юрій Федько.

РГК: ЗбИТКИ ОПЕРАТОРІВ ГРМ 
ВІД РОСІЙСЬКОї АГРЕСІї ОцІНЮЮТЬСЯ В 9,9 МЛРД ГРН
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ВОЛОНТЕРСТВО

ПРАцЮЄМО ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ПЕРЕМОГИ!

ПРИХИСТОК
Щодня війна роз’єднує дітей із батьками.
Чиїхось лишають у фільтраційних таборах окупанти, хтось гу-

биться, рятуючись від обстрілів. Хтось, на жаль, гине. Під час війни 
усиновлення неможливе, але ви можете прихистити дитину, яка на-
разі залишилась без батьків.

Чат-бот “Дитина не сама” (https://t.me/dytyna_ne_sama_bot) – це 
ресурс допомоги дітям у воєнний час. Його створили ЮНІСЕФ, Мі-
ністерство соціальної політики України та Офіс Президента України.

Напишіть до нього, якщо:
Хочете тимчасово прихистити дитину у сім’ї.
Бачите дитину без нагляду.
Ваша дитина загубилася.
Щоб прихистити дитину, ви обов’язково повинні мати громадян-

ство України та фізично перебувати в безпечному місці на території 
Україні. Окрім того, мати:

-можливість гарантувати безпеку дитині, забезпечити її їжею, 
одягом, доступом до медичних послуг та освіти, відповідну фінан-
сову спроможність;

-житло, біля якого немає стратегічних чи військових об’єктів, та 
наявність у ньому місця для сну та відпочинку дитини.

Окремо у боті є вкладка для іноземців. Заявку можуть заповнити 
лише іноземні організації, які готові тимчасово прихистити органі-
зовані групи українських дітей.

Нині українці подали понад 18 000 заявок, щоб тимчасово при-
хистити малюків. Бо дитина не має бути сама. Хочеться сказати це 
про кожного українського малюка, який нині втратив батьків.

Для наших воїнів відшиваємо плитоноски, розгрузки, під-
сумки та РПС. Дівчата-швачки дуже старанно, з любов’ю 
виконують свою роботу.

Велика подяка всім небайдужим, хто долучився до ви-
готовлення бронежилетів!

В наявності є плитоноски з розгрузкою, підсумки, рпс та 
тактичні футболки.

Разом ми сила! Нас не подолати!
Всі питання за номером: 0674231919

Дідоборець Поліна

Масажист-реабілітолог 
досвід роботи більше 10 років у 

реабілітаційному центрі «Солоний Лиман» 
- медична освіта; 

- індивідуальний підхід до кожного пацієнта; 
- класичний - лікувальний масаж; 

- м’язова корекція; 
- усунення контрактури;

- механотерапія;
- дитячий масаж;

- лімфодренажний масаж.
Виїзд додому!

Лапа Дмитро Володимирович
т. 0509681493


