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ГАРБУЗОВ
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

В нынешнем году помощнику машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» Гарбузову Андрею Анатольевичу за до-
бросовестный труд и в честь Дня работников металлур-
гической и горнодобывающей промышленности Украины 
была вручена Благодарность Донецкой областной госу-
дарственной администрации.

В августе 1989 года, почти сразу же после окончания 
профессионально-технического училища №77 (г. Часов 
Яр), Андрей Гарбузов с дипломом «машинист бульдозера» 
впервые переступил порог огнеупорного комбината, ког-
да пришел трудиться по своей непосредственной специ-
альности на рудник «Южный».

Летом 1996 года молодой специалист решает приме-
нить свой опыт и знания на механическом участке Часо-
воярского водоканала, куда его принимают машинистом 
бульдозера 4-го разряда. После двух месяцев работы Ан-
дрей был переведен на участок очистных сооружений и 
канализационных сетей слесарем аварийно-восстанови-
тельных работ.

Весной 1998 года, Андрей Гарбузов снова возвращает-
ся на комбинат, но уже в качестве ученика сортировщика 
полуфабрикатов и изделий цеха №4 по производству ог-
неупоров, а уже через четыре с лишним месяца получает 
3-й разряд в этой должности.

В январе 2003 года Андрей Анатольевич уже трудится 
машинистом электролафета на участке дробления, помо-
ла, прессования, формовки и обжига изделий в цехе №1. 
В декабре того же года он переводится учеником садчика 
в печи и на туннельные вагоны данного участка, а спустя 
еще 3 месяца получает 5-й разряд. 

В апреле 2006 года Андрея Гарбузова переводят уче-
ником огнеупорщика, а в мае того же года руководство 
предприятия тарифицирует Андрея в данной должности 
и присваивает 5-й разряд. Ровно через 11 месяцев он сно-
ва переводит работать садчиком в этом же цехе.

Весной 2011 года Андрея Анатольевича принимает в 
свои ряды железнодорожный цех огнеупорного комбина-
та в качестве ученика составителя поездов. По прошест-
вии трех месяцев он получает 4-й разряд, а спустя еще 2 с 
лишним года переводит на должность помощника маши-
ниста тепловоза.

Весной 2015 года,Андрей Анатольевич, окончив за-
очное отделение Славянского многопрофильного регио-
нального центра профессионального образования имени 
П. Ф. Кривоноса по специальности «помощник машиниста 
тепловоза» получает второе профессиональное образова-
ние.

Все сотрудники ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» желают передовику производства покорения 
новых вершин в работе, крепкого здоровья, благополу-
чия и уюта в доме, а также мирного неба над головой!
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Цитата недели: 
- Генеральный план развития Часов 
Яра предполагает уничтожение ог-

неупорного производства!

Цифра недели: 
2 пришли и 4 ушли.

Афоризм недели:
Если вам сказали, что ваш поезд ушел, помните, 

что есть еще автомобили и самолеты!
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 Дела и люДи

Общий объем грузоперевозок автомобилями цеха без-
рельсового транспорта за 9 месяцев составил более 763 ты-
сяч тонн. Из них 615 тысяч пришлось на «БелАЗы» - самые 
мощные грузовики в автопарке ЦБТ. Такими показателями 
водители огнеупорного комбината встречают свой профес-
сиональный праздник — День автомобилиста Украины, ко-
торый в этом году отмечают 28 октября.

Что везем?
Основные грузоперевозки пришлись на горное управ-

ление. Больше всего вскрыши было вывезено из под карь-
ерного экскаватора №5 карьера «Юго-Восточный» - почти 
192 тысячи тонн. На втором месте «Блок-9», откуда тран-
спортировали более 175 тысяч тонн грунта. И замыкает 
тройку «Блок-1» - здесь перевезли более 135 тысяч тонн.

Приведенные цифры показывают, что более полови-
ны всего объема грузоперевозок ЦБТ за первые три квар-
тала пришлись именно на «автовскрышу».

Что касается глины, то больше всего ее возили из ка-
рьера «Южный» - почти 58 тысяч тонн. Из «Блока-1» выве-
зено автомобилями 49,5 тысяч, а из рудника «Восточный» 
13,7 тысяч тонн глины различных сортов.

Формовочного песка перевезено 19,5 тысяч тонн. Всю 
партию поставил «Блок-1».

Во всей этой работе были активно заняты семь «БелА-
Зов» и полтора десятка малых грузовых машин. Сухая по-
года поспособствовала автомобилистам, поэтому летом и 
в начале осени они помогли снизить нагрузки на железно-
дорожников.

Параллельно работники цеха безрельсового тран-
спорта ведут профилактические ремонты техники. Кстати, 
в этом году был восстановлен автобус «ЛАЗ» для перевоз-
ки рабочих огнеупорного комбината. Предприятие выде-
лило солидную сумму для ремонта ходовой части. Теперь 
проживающие удаленно работники ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» могут в более комфортных усло-
виях приезжать на работу и возвращаться домой.

о коллективе
Конечно, вся техника функционирует благодаря тру-

довому коллективу ЦБТ. В цехе трудятся 92 человека, из 

которых почти 70 — 
водители, 9 — инже-
нерно-технические 
работники, и около 
полутора десятков 
— специалисты по 
техобслуживанию 
различного профиля.

- Конечно, у нас 
все грамотные спе-
циалисты и добросо-
вестные работники. 
Но все же некоторых 
сотрудников хотелось 
бы выделить осо-
бенно. Это водители 
малых грузовых ав-
томобилей Владимир 
Бордюгов, Леонид 
Прозоров, Сергей 
Куринной, Денис Гон-
чаренко, Сергей Ста-

рухов, Александр Варава и слесарь-механик Сергей Споль-
ник, - рассказала экономист цеха безрельсового транспорта 
Анна Рябцева.

Особенно тепло коллектив ЦБТ отзывается о Елене 
Французовой — техническом работнике. Благодаря ее 
стараниям в административных помещениях всегда иде-
альный порядок, а сама Елена Владимировна душевный и 
добрый человек. На время отопительного сезона она ра-
ботает оператором котельной, контролируя температур-
ный режим на объектах.

Кроме того, работники ЦБТ постоянно участвуют в спар-
такиадах и других спортивных соревнованиях, проводимых 
коллективом физкультуры и профсоюзной организацией. Осо-
бенно активными спортсменами являются водитель Андрей 
Меньчаков, водитель погрузчика Сергей Ефимов, водитель 
Дмитрий Голубов и машинист экскаватора Александр Альшаев.

Правление и весь трудовой коллектив огнеупорного 
комбината в преддверии профессионального праздника 
водителей желают автомобилистам предприятия успехов 
на трудовом фронте, здоровья, благополучия в семьях, 
ровных дорог и мирного неба над головой.

К Дню автомобилиста

Водитель «БелАЗа» 
Муса Богатырев  

и крановщик Виктор Ланин.

Слева направо: водитель «БелАЗа» Виктор Ткачев,  
водитель «МАЗа» Александр Плотниченко  

и водитель «БелАЗа» Максим Черный.

Оператор котельной ЦБТ Елена Французова..
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9 октября свой юбилей отпраздновала мастер прессо-
формовочного участка цеха №5 ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат» 

УДОВЕНКО ИрИНа ВлаДИмИрОВНа
Трудовая карьера 18-летней 

Ирины берет начало с 1986 года, 
когда она сразу же после окон-
чания СПТУ №123 (г. Краматорск) 
пришла трудиться токарем 3-го 
разряда в механический цех №5 
Краматорского станкостроитель-
ного производственного объе-
динения. А уже осенью 1986 года 
она была переведена на долж-
ность шлифовщика 3-го разряда 
данного подразделения.

Впервые порог огнеупорного 
комбината Ирина Удовенко переступила осенью 1988 года, 
и была принята учеником продавца магазина №23 в отдел 
рабочего снабжения предприятия, а спустя два с лишним 
месяца она была аттестована продавцом 3-й категории.

В марте 1992 года Ирина уже трудится составителем 
массы на мешалках 3-го разряда в цехе №5 по производ-
ству огнеупоров. В сентябре 1993 года за добросовестный 
труд и высокий уровень профессионализма Ирину Влади-
мировну повышают до должности мастера прессо-фор-
мовочного участка цеха.

В сентябре 1997 года Ирина Удовенко переводится 
на ранее занимаемую должность, а в 1998 году с успехом 
оканчивает заочное отделение Артемовского индустри-
ального техникума по специальности «химическая техно-
логия изготовления тугоплавких неметаллических сили-
катов» и получает диплом «техника-технолога».

Летом 2005 года Ирина Владимировна снова занима-
ет пост мастера, а после небольшого перерыва в трудо-
вой деятельности, в феврале 2010 года, вновь пополняет  
ряды составителей массы на мешалках.

С сентября 2010 года и по настоящее время, Ирина 
Владимировна Удовенко работает мастером прессо-фор-
мовочного участка цеха №5. Ее общий трудовой стаж на 
огнеупорном комбинате составляет более 30 лет.

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» сердечно поздравляет Ирину Владими-
ровну с юбилеем, желает крепкого здоровья, благополу-
чия и уюта в доме, а также мирного неба над головой!

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОрОДа ОБСУЖДаЕТ ПрОЕКТ 
ГЕНЕралЬНОГО ПлаНа раЗВИТИЯ ЧаСОВ Яра

В заголовке даже уместнее было бы сказать не «обсуждает», а «осу-
ждает». Ведь к 2036 году от Часов Яра мало что останется — именно 
такой вывод напрашивается сам собой при изучении проекта Ге-
нерального плана развития города на ближайшие 17 лет, который 
разработал по заказу исполкома Украинский государственный НИИ 
проектирования городов “ДІПРОМІСТО” им Ю.М. Белоконя.

Изучив представленные общественности материалы, тру-
довой коллектив Часовоярского комбината забил тревогу — 
документ, фактически, делает невозможным развитие огнеу-
порного производства в городе. В перспективе это означает 
остановку главного бюджетного кормильца Часов Яра, а также 
потерю работы и возможности к нормальному существованию 
тысяч горожан.

Поэтому в рамках проведения общественных слушаний по 
проекту Генерального плана города Часов Яр 2018, в трудовых 
коллективах ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» прош-
ли собрания в которых приняли участие 816 работников комби-
ната.

На собраниях в трудовых коллективах были избраны делега-
ты для участия в общегородских слушаниях по данному вопро-
су, а также принято решение обратиться к общему собранию с 
предложением передать в Часовоярский городской совет вы-
сказанные замечания и предложения к Генеральному плану г. 
Часов Яр 2018 г. и списки избранных представителей профсоюза 
и уполномоченных представителей общественности для работы 
в комиссии по урегулированию спорных вопросов. 

Совместное собрание
16 октября в малом зале Дворца культуры прошло сов-

местное собрание Наблюдательного совета ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат», Правления ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат», совета ветеранов ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» и городского совета ветеранов, про-
фсоюзного комитета первичной организации профсоюза ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат», в рамках проведения 
общественных слушаний по проекту Генерального плана горо-
да Часов Яр 2018, плана зонирования города Часов Яр Донецкой 
области.

На мероприятие заранее были приглашены: городской го-
лова города Часов Яр Опанасенко О.М., заместитель городского 
головы Сорокин А.А.; депутаты городского совета города Часов 
Яр Черная Е.А., Селютин А.Б., Шукевич А.Ю., Самарченко Н.М., 
Ткаченко Н.М., Ковалев Н.И.; представитель Государственного  
регионального предприятия «Донецькгеологiя» и.о. генераль-
ного директора  Карелов А.А., начальник Донбасской поисково-
съемочной и эколого-гидрогеологической партии Бондарь А.П.; 
представитель Бахмутской районной администрации Донецкой 
области начальник отдела градостроения, архитектуры и комму-
нального хозяйства  Недорезова О.Ю.

Однако как раз представители заказчика и исполнителя 
проекта Генплана, которые должны были докладывать и отве-
чать на вопросы на совместное собрание не явились.

Но серьезных специалистов и людей, болеющих душой за 
родной город, в зале хватало. На собрании с замечаниями и 
предложениями от трудовых коллективов выступали: пред-
седатель совета ветеранов войны и труда Александр Яцен-
ко, генеральный директор ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» Владимир Бречко, председатель первичной 
профсоюзной организации комбината Александр Гранкин, 
начальник Донбасской поисково-съемочной и эколого-ги-
дрогеологической партии Александр Бондарь, член Наблюда-
тельного совета ПАО, депутат Верховной Рады V и VI созыва 
Владислав Лукьянов, директор по капитальному строитель-
ству огнеупорного комбината Станислав Лавренко, главный 
инженер этого же подразделения Сергей Савенко, главный 
инженер горного управления Виталий Томилин, директор по 
горному производству Анатолий Дзеба, начальник производ-
ственно-технического отдела горного управления Марина 
Прийменко, инженер по охране труда 1-й категории горного 
управления Анна Шукевич, директор по общим вопросам ог-
неупорного комбината Андрей Онищук, инженер-конструк-
тор горного управления Виктор Мендрик, инженер ОКСа 
Ольга Кажан, главный энергетик комбината Олег Дрозденко, 
и.о. директора по огнеупорному производству Александр Му-
ромцев.

Мы с 2016 года просили предоставить нам документы, на ос-
нове которых выполнялась разработка Генплана, чтобы комби-
нат мог внести собственные предложения и предоставить свою 
документацию. Это позволило бы избежать таких масштабных 
ошибок, которые сейчас содержатся в проекте Генерального 
плана развития. Но институт-разработчик ответил, мол, берите 
в исполкоме всю документацию, а в мэрии говорят — у нас ни-
чего нет, обращайтесь в институт. Такой вот безответственный 
футбол. А в определенной мере и преступный, - открыл слуша-
ния руководитель Наблюдательного совета ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» Валентин Лукьянов.

Повестка дня
На повестке дня стояли два вопроса. Первый — рассмо-

трение и утверждение предложений и замечаний к проекту 
Генерального плана, подготовленных в трудовых коллективах 
(полную информацию из выступлений читатели могут прочесть 
в специальном вкладыше, - ред.). Второй — утверждение спи-
сков избранных на общих собраниях трудовых коллективов 

уполномоченных представителей общественности для работы 
в согласительной комиссии по урегулированию спорных во-
просов, возникших в рамках проведения общественных слу-
шаний по проекту Генерального плана и плана зонирования 
Часов Яра.

Каждое предложение выступающих было одобрено 
единогласно. И в конце рассмотрения первого вопроса по-
вестки дня было принято единодушное решение направить 
все высказанные предложения в Часовоярский городской 
совет, по которым совместным собранием приняты реше-
ния, а также включить их в итоговое решение предложения 
от имени акционеров (8400 человек), трудового коллектива 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», профсоюзно-
го комитета и представителей Городского совета ветеранов 
и совета ветеранов ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат».

По второму вопросу повестки был утвержден список пред-
ставителей первичной организации профсоюза ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» и уполномоченных представите-
лей общественности для работы в согласительной  комиссии по 
урегулированию спорных вопросов, возникших в рамках прове-
дения общественных слушаний по  проекту Генерального плана 
города Часов Яр 2018.

Вот полный список уполномоченных:
Представители первичной организации профсоюза 

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»:
1. Гранкин Александр Григорьевич – председатель про-

фкома.
2. Бречко Владимир Владимирович — генеральный ди-

ректор ПАО «ЧОК»
3. Дзеба Анатолий Григорьевич — директор по горному 

производству
4. Онищук Андрей Викторович – директор по общим во-

просам.
5. Прийменко Марина Васильевна — начальник ПТО гор-

ного управления
6. Гуков Сергей Викторович — директор по экономике
7. Дрозденко Олег Дмитриевич — главный энергетик
8. Тищенко Наталья Владимировна – начальник отдела ка-

дров.
9. Мендрик Виктор Тадеевич — инженер-конструктор 

ПКО горного управления
10. Милютин Леонид Викторович — директор по охране 

труда
11. Абдулина Марина Георгиевна - начальник юротдела
12. Самарченко Нина Митрофановна — начальник ООТиЗ 

ПАО
13. Каптенкова Галина Евгеньевна — главный бухгалтер 

ПАО
14. Карпенко Татьяна Васильевна – сушильщик цеха № 5.
15. Отрощенко Наталья Владимировна – контролёр на КПП 

2 класса ОЭБ.
16. Максимцева Оксана Валерьевна – экономист ЖДЦ.
17. Марусов Дмитрий Александрович – начальник ЖДЦ.
18. Шукевич Анна Юрьевна – инженер по охране труда ГУ.
19. Бубнова Екатерина Викторовна – директор учрежде-

ния (Дворец) культуры.
20. Сорокина Лариса Анатольевна – контролёр на КПП 2 

класса ОЭБ.
21. Лозновенко Валерий Николаевич – начальник бытком-

бината.
22. Духовая Ирина Николаевна – мастер участка по пере-

работке молока.
23. Прокопенко Светлана Николаевна – экономист цеха № 

5.
24. Максименко Ирина Богдановна – кладовщик к-ра «Юго 

— Восточный».
25. БондарьАлександр Павлович - начальник Донбасской 

поисково-съемочной и эколого-гидрогеологической партии 
26. Томилин Виталий Александрович - главный инженер 

горного управления
27. Лавренко Станислав Васильевич -  директор по капи-

тальному строительству
28. Яценко Александр Иванович- Представитель Городско-

го совета ветеранов 
29. Кожан Ольга Викторовна — инженер по производству 

ОКСа 
30. Шаповалов Олег Владимирович - начальник техниче-

ского отдела
31. Черная Евгения Андреевна - начальник 1отдела
32. Момот Елена Петровна - начальник ОООС

Уполномоченные представители  общественности:

В завершение общего собрания единогласно было под-
держано решение просить Часовоярский городской совет, 
в случае создания согласительной  комиссии по урегулиро-
ванию спорных вопросов, включить в состав комиссии вы-
шенназванных избранных в трудовых коллективах и поддер-
жанных совместным собранием представителей первичной 
организации профсоюза ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» и уполномоченных представителей обществен-
ности.

1 Руководитель  
Наблюдательного совета

Лукьянов  
Валентин Борисович

2 И.о. директора технического Демьяненко  
Александр Викторович

3 Главный геолог горного  
управления Гринев Максим Юрьевич

4 Главный инженер ОКСа Савенко Сергей Сергеевич

5 Представитель совета ветеранов 
ПАО Костенко Нина Васильевна

6 Представитель совета  
ветеранов ПАО Волков Егор Иванович

7 Представитель Городского  
совета ветеранов Ишков Валерий Михайлович

8 Начальник ЦЗЛ Альникова  
Надежда Ивановна

9 Заместитель начальника юриди-
ческого отдела Медведев Леонид Юрьевич

19 октября свой 60-летний юбилей отметил дежурный по 
переезду железнодорожного цеха ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат» 

БалаШОВ СЕрГЕй ВлаДИмИрОВИЧ
В 1977 году, успешно окон-

чив профессионально-техниче-
ское училище №3 (г. Киев) и по-
лучив диплом и квалификацию 
«Рулевой машинист. Слесарь-су-
доремонтник», 19-летний юноша 
приходит трудиться на Киевский 
технический участок водных пу-
тей котельным машинистом.

Весной 1978 года,Сергей Бала-
шов приезжает в Часов Яр и прихо-
дит на огнеупорный комбинат, куда 
его принимают в качестве слесаря-
промывщика букс 2-го разряда об-
жигового цеха №7, а спустя четыре 

с лишним месяца переводят на должность машиниста электро-
лафета данного подразделения. В этом же году молодого спе-
циалиста призывают в ряды Советской Армии.

Отслужив два года в рядах Вооруженных Сил, в декаб-
ре 1980 года Сергей возвращается в стены родного ком-
бината на ранее занимаемую им должность.

Летом 1985 года Сергей Владимирович покидает про-
сторы Украины и пробует свои силы на Камчатке в рыболо-
вецкой промышленности сначала котельным машинистом 
плавбазы «Новая Каховка», а затем мастером производст-
венного персонала плавбазы «Северный Полюс».

В 1986 году Сергей Балашов снова возвращается в стены 
родного цеха Часовоярского огнеупорного комбината, но 
уже в качестве слесаря по ремонту оборудования 5-го разря-
да, а по прошествии двух с лишним месяцев переводится сле-
сарем по ремонту механической части вагонов 4-го разряда.

Зимой 1998 года наш юбиляр трудится машинистом элек-
тролафета 4-го разряда цеха №3. С 2000 года он переходит 
работать учеником дорожно-путевого рабочего на рудник 
«Северный-Формовочный», зимой 2001 года получает 3-й 
разряд, весной 2002-го переводится монтером пути в ЖДЦ, а 
осенью 2006-го получает 4-й разряд в этой должности.

С октября 2008 года и по настоящее время Сергей 
Владимирович трудится дежурным по переезду 2-го раз-
ряда железнодорожного цеха.

Коллеги, а также весь коллектив ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» желают юбиляру богатырского 
здоровья, достижения новых высот в работе, а также мира 
и благополучия в семье!
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Підстава подання пропозиції: 
Публічне акціонерне товариство 
“Часівоярський вогнетривкий ком-
бінат” є юридичною особою, об’єкти 
нерухомого майна якого розташовані 
на території (цеха 1, 2, 3, 4, 4, 5 та інші 
промислові об’єкти з виробництва 
вогнетривів та добичі корисних ко-
палин), щодо якої розроблено проект 
генерального плану на місцевому рів-
ні; ПАТ “Часівоярський вогнетривкий 
комбінат” є користувачем земельних 
ділянок (Державний Акт на право по-
стійного користування землею серії 
I-ДН № 001584, надано до Часівоярсь-
кої міської ради листом від 13.01.2017 
№ 12/2-4), розташованих на території, 
щодо якої розроблено проект гене-
рального плану та на суміжних з нею 
територіях; ПАТ “Часівоярський во-
гнетривкий комбінат” веде гірничі ро-
боти по освоєнню Часів-Ярського ро-
довища вогнетривких глин на підставі 
Спеціального дозволу на  користуван-
ня надрами №2904 від 17.01.2003р. та 
Акта про надання гірничого відводу 
№3362 від 06.08.2018р. Часів-Ярське 
родовище вогнетривких глин відне-
сено до переліку корисних копалин 
загальнодержавного значення (По-
станова КМУ №827 від 12 грудня 1994 
року “Про затвердження переліків ко-
рисних копалин загальнодержавного 
та місцевого значення”). 

Публічне акціонерне товариство 
«Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат», ознайомившись із  публікацією 
Часівоярської міської ради в газеті 
“Вперед” №39 за 19.09.2018р. “Оголо-
шення про громадські слухання щодо 
розробки генерального плану м. Часів 
Яр, плану зонування (зонінг) м.Часів 
Яр, Донецької області” та матеріала-
ми, розміщеними на сайті Часівояр-
ської міської ради, встановило від-
сутність врахованих прав та інтересів 
Публічного акціонерного товариства 
«Часівоярський вогнетривкий ком-
бінат», які зазначені листом № 35/02 
від 15.01.2018 року до розробника 
проекту Генерального плану м. Часів 
Яр ДП “ДІПРОМІСТО” (Програму роз-
витку гірничого управління ПАТ “ЧВК” 
з видобутку глин з 2018р. по 2050р. на 
землях міста Часів-Яр).  Також:

•	 Генеральний	 план	 містить	
такі явно неузгоджені позиції як: 
розроблений Генеральний план не 
несе інформації про використання 
поетапно виведених із експлуатації 
кар’єрами складових частин ділянки 
«Міська» (кар’єри «Міський. Перший 
етап» та «Міський. Цех №1), хоча ро-
боту першої з них планується припи-
нити вже, починаючи із 2027 р. Згідно 
наведених креслень, ніяких об’єктів 
міської інфраструктури у їх границях 
не планується;

•	 Вимагає	 пояснення	 плану-
вання групи об’єктів за №№ 50, 53, 54, 
65 в контурах ділянок залягання во-
гнетривких глин «Блок №12» та «Цілик 
під шосе» на південь від границь дію-
чого кар’єру «Блок №9». Згідно Про-
грами розвитку гірничих робіт робота 
кар’єру «Блок №9» охоплює період до 
2034 р. включно. У такому разі потріб-
ні роз’яснення: об’єкти будівництва 
будуть закладені після відпрацюван-
ня покладу та рекультивації кар’єру 
чи в найближчі роки на незайнятих 
землях, що при відсутності погоджен-
ня з  ПАТ «ЧВК» є явним порушенням 
чинних вимог.

•	 плани	 щодо	 використання	 те-
риторії на місці ділянки родовища 
«Селище Північне та цех №4», яка ві-
дображена на Генеральному плані і 
розділена на два етапи: Згідно Програ-
ми розвитку гірничих робіт розробку 
вищевказаної ділянки підприємство 
планує лише  починаючи  із 2034 р. Як 
наслідок, дотепер чинне підприємст-
во не має актів на право користуван-
ня землями. До того ж згадана ділянка 
зайнята переважно приватними са-
дибами із достатнім благоустроєм, а 
тому планувати тут підготовчі роботи 
можна лише при можливості компен-
сації значних фінансових витрат, які 
понесе вказане підприємство. Надані 
на стадії розробки ТЕО розрахунки 
свідчать, що обсяг капітальних вкла-
день у промислове освоєння ділянки 
«Селище Північне та Цех №4» у цінах 
2016 р. становить не менш як 250 млн. 
грн. (що майже в 4 рази перевищує 
чистий річний прибуток підприємст-
ва), із них 80% (понад 200 млн. грн.) 
припадає на затрати по виносу житло-
вого фонду та мережі інженерних ко-
мунікацій при  окупності витрат лише 
через 7,4 року. У цьому відношенні 
показники розробки ділянки «Селище 
Північне та Цех №4» явно поступають-
ся таким же показникам для ділянок 
«Міська» та «Блок №12», оскільки вста-
новлюють строк роботи кар’єру лише 

14 років, тоді як для ділянки «Міська» 
він перевищує 100 років. Як видно, за 
економічними показниками розробка 
ділянки ««Селище Північне та Цех №4» 
не може бути пріоритетом в плану-
вання роботи вказаного підприємства 
і може здійснюватися лише паралель-
но з розробкою інших ділянок;

•	 Розробниками	 Генерального	
плану не прийнятий до уваги той факт, 
що згідно матеріалів ГЕО найбільш 
високоякісні глини залягають саме в  
межах житлової забудови, де частка 
основних глин досягає 60%, тоді як на 
північ та південь (зокрема і у межах 
розроблюваних ділянок «Блок №1» та 
«Блок №18») вона скорочується до 20-
40%. Зокрема вміст найбільш високих 
марок Ч-0 та Ч-1 для ділянки «Міська» 
характеризується показником у  по-
над 40% (при кількості майже 9 млн. т, 
тобто 40% обсягу даної групи),  тоді як 
для інших розроблюваних ділянок не 
перевищує 20%.

В зв’язку з наведеним, Публічне 
акціонерне товариство «Часівоярсь-
кий вогнетривкий комбінат» надає 
наступні пропозиції до проекту гене-
рального плану м. Часів Яр, плану зо-
нування (зонінг) м. Часів Яр, Донець-
кої області:

 «Щодо врахування При 
розробці ГенеральноГо Плану 

м. Часів яр 2018р. ПроГрами 
розвитку ГірниЧоГо уПравлін-
ня Пат «Часівоярський воГне-

тривкий комбінат» з видо-
бутку Глин з 2018р. По 2050р. на 

землях міста Часів-яр».
Згідно пункту 4.1 ДБН Б1.1-15:2012 

“Склад та зміст Генерального плану 
населеного пункту”, Генеральний план 
населеного пункту розробляється 
та затверджується в інтересах відпо-
відної територіальної громади з ура-
хуванням державних (Часів-Ярське 
родовище вогнетривких глин є запа-
сами корисних копалин загальнодер-
жавного значення), громадських та 
приватних інтересів.

Відповідно до Програми розвитку 
гірничого управління ПАТ «ЧВК» з ви-
добутку глин з 2018р.по 2050р. на зем-
лях міста Часів-Яр ПАТ «Часівоярсь-
кий вогнетривкий комбінат» оформив 
відповідну документацію на розробку 
покладу вогнетривких глин Часів-
Ярського родовища 5-ма кар’єрами, 
два із яких («Блок №9»,  ділянки «Блок 
№12» та «Міський. Перший етап», 
ділянки «Міська») припадають на 
міський контур. Програмою розвитку 
гірничих робіт гірничого управління 
ПАТ «ЧВК» (далі - Програма розвитку 
гірничих робіт) передбачається, що 
до 2034 р. видобуток глини в межах м. 
Часів Яр буде здійснюватися в межах 
вищевказаних ділянок.  Згадана 
програма врахована при складанні 
комплекту матеріалів повторної гео-
лого-економічної оцінки (далі - ГЕО) 
Часів-Ярського родовища вогнетрив-
ких глин, розглянутого та затвердже-
ного Державною комісією по запасах 
корисних копалин України (протокол 
№ 4270 від 25.01-15.02.2018 р.), зокре-
ма при розрахунку техніко-економіч-
них показників для техніко-еконо-
мічного обґрунтування (далі - ТЕО) 
подальшої розробки родовища (книга 
4 комплекту ГЕО), головним чином у 
вигляді варіативного показника обся-
гу капітальних витрат, у 4-х варіантах 
розрахунків для вибору оптималь-
ного. Саме на їх основі розрахова-
ний коефіцієнт рентабельності для 
обчислення платниками податкових 
зобов’язань з плати за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин.

На підставі вищевикладеного ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат” вимагає  доповнити Генеральний 
план м. Часів Яр необхідними матеріа-
лами стосовно виконання умов чин-
ного законодавства, а саме:

1. Виконати умови «Положення 
про порядок забудови площ заляган-
ня корисних копалин загальнодер-
жавного значення», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 33 від 17.01.1995 р., у частині 
погодження забудови із діючим під-
приємством з видобутку корисних ко-
палин, у даному випадку із ПАТ « Часі-
воярський вогнетривкий комбінат».

2. Виконати умови Державних 
будівельних норм ДБН Б1.1-15:2012, 
п. 5.5.3 у частині  відображення обме-
жень місць залягання корисних копа-
лин державного значення, відповідно 
чинних нормативно-правових актів.

3. При розробці Генерального 
плану прийняти до уваги та макси-
мально врахувати Програму розвитку 
гірничих робіт гірничого управління 
ПАТ «ЧВК» на період з 2018р. по 2050р. 
та визначити Генеральним планом м. 

Часів Яр території видобутку корис-
них копалин в межах, визначених Спе-
ціальним дозволом на  користування 
надрами №2904 від 17.01.2003р. та Ак-
том надання гірничого відводу №3362 
від 06.08.2018р. (контур гірничого 
відводу нанесено у графічній частині 
Генерального плану м. Часів-Яр 2018р. 
(План існуючого використання тери-
торії та Генеральний план. Основне 
креслення)).

4. Виносити Генеральний план 
на обговорення лише після доопра-
цювання.

“Про Порушення Порядку 
Проведення Громадських 

слухань  Щодо розробки Гене-
ральноГо Плану м. Часів яр.”

У відповідності до  пункту 3 стат-
ті 21 Закону України від 17.02.2011р. 
№ 3038-VI “Про регулювання місто-
будівної діяльності” “Сільські, селищ-
ні, міські ради та їх виконавчі органи 
зобов’язані забезпечити: 2) оприлюд-
нення проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні та доступ 
до цієї інформації громадськості”. Пун-
ктом 11 цієї ж статті передбачено що 
“ Порядок проведення громадських 
слухань визначає Кабінет Міністрів 
України”.

На виконання Закону Украї-
ни “Про регулювання містобудів-
ної діяльності” Кабінетом Міністрів 
України прийнято Постанову від 
25.05.2011р. № 555 “Про затверджен-
ня Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадсь-
ких інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні”. Пунктом 3 Поста-
нови передбачено наступне: “Сільські,  
селищні,  міські  ради  та їх виконавчі 
органи відповідно  до  частини  треть-
ої  статті  21  Закону  України “Про ре-
гулювання  містобудівної  діяльності” 
забезпечують: оприлюднення розро-
блених проектів містобудівної  до-
кументації і доступ громадськості до 
зазначеної інформації”. Пунктом 5 цієї 
ж Постанови чітко визначено зміст 
документації, що має містити  Пові-
домлення про початок процедури 
розгляду та  врахування пропозицій  
громадськості у проекті містобудівної 
документації.

Опубліковане Часовоярською 
міською радою в газеті “Вперед” № 
39  за 19 вересня 2018р. “Оголошен-
ня про громадські слухання щодо 
розробки генерального плану м. Часів 
Яр, плану зонування (зонінг) м. Часів 
Яр, Донецької області” не містить  
зміст   містобудівної документації (пе-
редбачено пунктом 5. 1) інформацію  
про  мету,  склад   та   зміст   місто-
будівної документації,  викладену  у  
скороченій  та  доступній для широкої 
громадськості формі)  та основні  тех-
ніко-економічні  показники,  зокрема  
графічні матеріали (передбачено пун-
ктом 5. 2) основні  техніко-економічні  
показники,  зокрема  графічні матеріа-
ли, що відображають зміст містобудів-
ної документації). В оголошені недо-
статньо інформації про розробника та 
підстави для розроблення Генераль-
ного плану (передбачено пунктом 
5. 3) відомості    про    замовника   та   
розробника   проектів містобудівної 
документації та підстави для їх розро-
блення). Також в оголошенні не наве-
дені строки подання та завершення  
розгляду пропозицій (передбачено 
пунктом 5. 6) відомості про строк по-
дання і  строк  завершення  розгляду 
пропозицій). До того ж, виходячи з 
оголошення,   Часовоярська міська 
рада не планує проведення інформа-
ційних заходів (передбачено пунктом 
5. 7) інформацію  стосовно  заплано-
ваних  інформаційних  заходів (пре-
зентація,   прилюдне   експонування,   
телевізійні   програми, публічні конфе-
ренції тощо).

З метою отримання повної інфор-
мації  щодо розробки генерального 
плану м. Часів Яр, плану зонування 
(зонінг) м. Часів Яр, Донецької об-
ласті”, ПАТ “Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат” листом від 25.09.2018  
№ 35/13   зверталося до Часовояр-
ської міської ради, як замовника та  
до ДП “ДІПРОМІСТО”, як розробника 
генерального плану та отримало від-
повідь від ДП “ДІПРОМІСТО” (лист від 
05.10.2018 № 5-2356), що додаткові до-
кументи, окрім тих, що оприлюднені 
на веб-сайті Часовоярської міської 
ради не будуть надані нашому підпри-
ємству.

Порушення  Часовоярською місь-
кою радою вимог Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльно-
сті” та  Постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011р. № 555 під час 
публікації Оголошення значно обме-

жує, а для деяких категорій мешканців 
м. Часів Яр робить взагалі не можли-
вим  доступ  до містобудівної доку-
ментації, що ставить під сумнів саму 
легітимність проведення Часовояр-
ською міською радою громадських 
слухань щодо розробки генерального 
плану м. Часів Яр.

З огляду на вищенаведене  про-
поную:

1. Направити проект генераль-
ного плану м. Часів Яр 2018 р. на до-
опрацювання з урахуванням наданих 
зауважень та пропозицій.

2. Після доопрацювання здійсни-
ти повторну публікацію “Оголошен-
ня про громадські слухання щодо 
розробки генерального плану м. 
Часів Яр, плану зонування (зонінг) м. 
Часів Яр, Донецької області” з дотри-
манням вимог  Закону України від 
17.02.2011р. № 3038-VI “Про регулю-
вання містобудівної діяльності” та По-
станови Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011р. № 555 “Про затверджен-
ня Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадсь-
ких інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні” та провести гро-
мадські слухання у відповідності до 
чинного законодавства.

“Щодо Приведення Проекту Ге-
неральноГо Плану м. Часів яр 
2018 до вимоГ дбн б.1.1-15:2012 
“склад  та зміст ГенеральноГо 

Плану населеноГо Пункту”. 
У матеріалах проекту Генераль-

ного плану м. Часів Яр 2018 року, 
оприлюднених Часівоярською місь-
кою радою,  відсутня геологічна ча-
стина проекту, що унеможливлює  
його всебічний та об’єктивний аналіз. 
В порушення ДБН Б1.1-15:2012, а саме 
п. 5.5.3 не виконана “Схема існуючих 
планувальних обмежень”, яку викону-
ють на копії плану існуючого викори-
стання території. 

На “Схемі існуючих планувальних 
обмежень” відображають обмеження, 
встановлені відповідно до Законів 
України та нормативно-правових  ак-
тів, а саме :

а) території зі складними інже-
нерними умовами (підвищеної сей-
смічності, підтоплення, затоплення, 
зсувів, просідання внаслідок гірських 
виробок, тощо);

к) місця залягання розвіданих за-
пасів корисних копалин;

Внаслiдок цього, на “Плані існую-
чого використання території” не виз-
начені  зони зсувонебезпечних рай-
онів та не нанесені  площі залягання 
корисних копалин загальнодержав-
ного значення. Відповідно, не  перед-
бачені заходи з ліквідації можливих 
зсувів, з метою запобігання можливим 
катастрофам у м. Часів Яр, пов’язаних 
із зсувами, та  запланована   забудова 
площ залягання корисних копалин за-
гальнодержавного значення,  в  пору-
шення вимоги ст 58  Кодексу України 
“Про надра” та Постанови Кабінету 
Міністрів №33 від 17.01.1995р   “Про 
порядок  забудови площ залягання 
корисних копалин загальнодержав-
ного значення”. 

 На підставі вищенаведеного ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат”  пропонує:

1. Виконати Генеральний план 
м.Часів Яр 2018р згідно вимог  ДБН 
Б.1.1-15:2012, в тому числі виконати 
“Схему існуючих планувальних обме-
жень”, яку виконують на копії “Плану 
існуючого використання території”.

2. Залучити до розробки Гене-
рального плану м. Часів Яр профільні 
інститути для виконання геологічної 
частини проекту.

3. Включити розроблені матеріа-
ли до проекту Генерального плану м. 
Часів Яр 2018р.

4. Часовоярській міській раді 
оприлюднити матеріали проекту Ге-
нерального плану м. Часів Яр, для 
громадського обговорення, після до-
опроцювання та проведення вiповiд-
них експертиз.

“Щодо відсутності в  ліцензії 
розробника ГенеральноГо 

Плану м. Часів яр виду діяль-
ності за фахом Проектуван-

ня об’єктів, Пов’язаних з 
ГірниЧим виробництвом на 

території ПлоЩ заляГання 
корисних коПалин заГально-

державноГо знаЧення”.
 Розглянувши перелік робіт про-

вадження господарської діяльності, 
пов’язаної зі створенням об’єктів 
архітектури, що є додатком до ліцен-
зії АГ №573221 виданої державному 
підприємству Український держав-
ний науково-дослідний інститут про-

ектування міст “ДІПРОМІСТО” ім. Ю.М. 
Білоконя  державною архітектурно-
будівельною інспекцією, виявлено 
той факт, що в переліку робіт про-
вадження господарської діяльності, 
пов’язаної зі створенням об’єктів ар-
хітектури, відсутній вид діяльності за 
кодом 2.03.09 “проектування гірничих 
споруд”,  за кодом 2.03.09.02 “проек-
тування виробок відкритих”  та за ко-
дом 2.09.00-17 “об’єктів гірничорудної 
промисловості”.

За відсутності фахівців з вищевка-
заних видів діяльності, проектний ін-
ститут “ДІПРОМІСТО” ім. Ю.М. Білоконя  
не мав можливості фахово виконати 
проектні роботи з розробки   Гене-
рального плану м. Часів Яр, внаслідок 
чого порушені права утримувача Спе-
ціального дозволу на користування 
надрами,  Кодекс України “Про надра” 
та Постанова Кабінету Міністрів №33 
від 17.01.1995р   “Про порядок  забудо-
ви площ залягання корисних копалин 
загальнодержавного значення”.

Діючий на теперішній час  Гене-
ральний план м. Часів Яр, розроблено 
інститутом “Донбассгражданпроект” у 
1984р., із залученням  фахівців інсти-
туту “Южгіпроруда” м. Харків”. Тому 
Генеральний план міста було розро-
блено з урахуванням того, що м. Часів 
Яр  розташовано на площі залягання 
корисних копалин загальнодержав-
ного значення.

На підставі вищенаведеного ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат” пропонує:

1. Залучити до розробки Гене-
рального плану м. Часів Яр фахівців 
профільних інститутів, що мають 
ліцензії з виду діяльності за фахом 
проектування об’єктів, пов’язаних з 
гірничим виробництвом на території 
площ залягання корисних копалин за-
гальнодержавного значення.

2. Часовоярській міській раді опри-
люднити матеріали проекту Генераль-
ного плану м. Часів Яр, для громадсько-
го обговорення, після доопроцювання 
фахівцями профільних інститутів.

“Щодо незаконноГо Плануван-
ня забудови ПлоЩ заляГання 
корисних коПалин заГально-
державноГо знаЧення, Перед-
баЧеної Генеральним Планом 

м. Часів-яр 2018р. , в межах 
ліцензійної ПлоЩі та ГірниЧоГо 

відводу  Пат “Часівоярський 
воГнетривкий комбінат”
У матеріалах Генерального плану 

м. Часів-Яр 2018 року, наданих для 
ознайомлення, планується забудова 
площ залягання корисних копалин за-
гальнодержавного значення в межах 
ліцензійної площі та гірничого відводу    
(Генеральний план, графічна частина, 
«Основне креслення», експлікація):

№ 35 – побутовий центр, наміче-
ний до будівництва у західній частині 
ділянки “Міська”;

№31 – магазини, намічені  до бу-
дівництва у західній частині ділянки 
“Міська”;

№27 – спортивний  клуб, наміче-
ний до будівництва у західній частині 
ділянки “Міська”;

№28 – розважальний центр, намі-
чений до будівництва у північній ча-
стині ділянки “Міська”; 

( колишня ЗОШ №19)
№17 - кінотеатр, намічений до бу-

дівництва у північній частині ділянки 
“Міська”; ( колишня ЗОШ №19)

Також у межах ліцензійної площі 
вогнетривких глин  передбачаєть-
ся  виділення ділянки площею  5,1 га 
під будівництво блокованої садибної 
забудови ( зона «Східна-1»), яка зна-
ходиться на ділянці “Октябрьська” ( 
район колишніх бараків по вулиці Не-
догибченка).

Запроектовані обє’кти нової за-
будови знаходяться у контурі запасів 
Часів-Ярського родовища вогнетрив-
ких глин загальнодержавного зна-
чення, затверджених Протоколом  
Державної комісії по запасах України 
№ 4270 від 25.01-15.02.2018року, що 
є прямим порушенням  Кодексу “Про 
надра”, а саме     ст. 58, відповідно до  
якої забороняється проектування і бу-
дівництво населених пунктів, проми-
слових комплексів та інших об’єктів 
без попереднього геологічного вив-
чення ділянок надр, що підлягають 
забудові. Забудова площ залягання 
корисних копалин загальнодержав-
ного значення, а також будівництво 
на ділянках їх залягання споруд, не 
пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин, допускаються у винятко-
вих випадках лише за погодженням 
з центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр, 

ПРОПОЗИЦiЇ
ПАТ “ЧАСiВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБiНАТ” ДО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ, 
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центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
у сфері охорони праці.

Забудова площ залягання корис-
них копалин загальнодержавного 
значення здійснюється відповідно до 
Положення про порядок забудови 
площ залягання корисних копалин 
загальнодержавного значення, за-
твердженого постановою КМУ №33 
від 17.01.1995 року, згідно п.1 якого, 
дане Положення встановлює єдиний 
порядок забудови площ залягання ко-
рисних копалин загальнодержавного 
значення і є обов’язковим для всіх 
підприємств, установ, організацій та 
громадян, які здійснюють проектуван-
ня і будівництво населених пунктів, 
промислових комплексів та інших 
об’єктів на території України. 

Відповідно до п. 12 наведеного 
Положення Будівництво у межах гір-
ничого відводу об’єктів, безпосеред-
ньо не пов’язаних з гірничими рабо-
тами, не допускається.

Відповідно до п.2 наведеного По-
ложення, забудова площ залягання 
корисних копалин загальнодержав-
ного значення, а також будівництво 
на ділянках їх залягання споруд, не 
пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин, допускається тільки у винят-
кових випадках лише за погодженням 
з відповідними територіальними ге-
ологічними підприємствами та орга-
нами державного гірничого нагляду 
на основі спеціальних дозволів, що 
видаються відповідними Радами на-
родних депутатів, на території яких 
знаходяться ці корисні копалини. 
При цьому необхідно здійснювати: 
а) заходи для забезпечення ефектив-
ного видобування з надр корисних 
копалин; б) консервацію мінімальної 
кількості балансових запасів корис-
них копалин з невисокими якісними 
показниками; в) розміщення об’єктів 
будівництва відповідно до проекту 
і плану розвитку гірничих робіт да-
ного родовища; г) заходи охорони 
об’єктів будівництва від шкідливого 
впливу гірничих робіт; д) охорону 
гірничих виробок та родовищ корис-
них копалин від негативного впливу 
забудови та об’єктів будівництва, які 
знижують якість корисних копалин і 
промислову цінність родовища або 
ускладнюють його розробку; е) тех-
ніко-економічне обґрунтування забу-
дови у межах впливу гірничих робіт.        
Проектується будівництво магазину, 
центру дозвілля, клубу, відділення сі-
мейної медицини, побутового центру, 
торговельного центру, складів та баз, 
гаражних кооперативів, спортивно-
оздоровчого центру, очисних споруд 
дощової каналізації та частково парку 
“Західний”, ( Генеральний план, гра-
фічна частина, «Основне креслення», 
експлікація: №№ 14, 15, 21, 25, 30, 31, 
35, 56, 64, 80, 85) у межах гірничого 
відводу ПАТ “Часівоярський вогне-
тривкий комбінат”. 

    На підставі вищевикладеного 
ПАТ “Часівоярський вогнетривий ком-
бінат”  вимагає:

 1.  Привести проект Гене-
рального плану до вимог Кодексу 
“Про надра” та Постанови Кабінету 
Міністрів України №33 від 17.01.1995р 
“Про затвердження Порядку забудови 
площ залягання корисних копалин за-
гальнодержавного значення”, а саме 
виключити з проекту Генерального 
плану м. Часів Яр об’єкти, сплановані 
до забудови на  площах  залягання ко-
рисних копалин загальнодержавного 
значення.

2. При розробці Генерального 
плану прийняти до уваги і максималь-
но врахувати Програму розвитку гір-
ничих робіт гірничого управління ПАТ 
«ЧВК», на період з 2018р по 2050р.

3. Виносити Генеральний план на 
обговорення лише після доопрацю-
вання.

“Щодо  незаконноГо Плану-
вання забудови ПлоЩ за-

ляГання корисних коПалин 
заГальнодержавноГо знаЧен-
ня, ПередбаЧеної Генеральним 
Планом 2018р. в районі кар’єру 
“блок №9”,  в межах ліцензійної 

ПлоЩі та ГірниЧоГо відводу
Пат “Часівоярський воГне-

тривкий комбінат”. 
В матеріалах Генерального плану 

м. Часів Яр 2018 року, оприлюдне-
них для ознайомлення, планується 
будівництво нових об’єктів в районі 
кар’єру “Блок №9”, після завершення 
повного відпрацювання  та рекуль-
тивації: пожежного депо, полігону 
твердих побутових відходів, сміттє-
сортувальної лінії, підприємства по 
прийманню вторсировини, фабрики-
пральні, фабрики-хімчистки, малих 
приватних підприємств, будівельно-
монтажних організацій, підприємств 
транспорту, СТО, АЗС, автотранспорт-
не підприємство,  об’єктів автосерві-
су та логістичного центру, склади, 
бази, теплиці, центр рослинництва, 
ринок сільськогосподарської про-
дукції (Генеральний план, графічна 

частина, «Основне креслення», екс-
плікація:№№  50 ,52, 53, 54, 57, 58, 59, 
60, 61, 62,64, 65,82,83,84).  При цьому 
не врахована програма гірничого ви-
робництва ПАТ “ Часівоярський во-
гнетривкий комбінат”  до 2050 року 
(передана  проектувальнику — інсти-
тут “Діпромісто” листом № 35/02 від 
15.01.2018 року), якою передбачено 
вибуття з експлуатації кар’єру “Блок 
№9” в 2034 році. Будівництво вищев-
казаних об’єктів унеможливить по-
дальшу розробку геологічного блоку 
запасів вогнетривких глин “Цілик під 
шосе”,  що є порушенням прав підпри-
ємства, як утримувача Спеціального 
дозволу на право користування над-
рами №2904 від 17.01.2003р. і Акту 
про надання гірничого відводу №3362 
від 06.08.2018р.,  порушенням ст. 58 
Кодексу України “ Про надра” та По-
станови КМУ № 33 від 17.01.1995 року.

На підставі вищенаведеного ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий ком-
бінат”  вимагає привести проект Ге-
нерального плану до вимог Кодексу 
“Про надра” та Постанови Кабінету 
Міністрів України №33 від 17.01.1995р 
“Про затвердження Порядку забудови 
площ залягання корисних копалин за-
гальнодержавного значення”, а саме 
виключити з проекту Генерального 
плану м. Часів Яр об’єкти, сплановані 
до забудови на  площах  залягання ко-
рисних копалин загальнодержавного 
значення, в межах ліцензійної площі 
та гірничого відводу ПАТ “Часівоярсь-
кий вогнетривкий комбінат”. 

“Про внесення до вихідних 
даних для Проектування 

ГенеральноГо Плану м. Часів яр 
2018р наукових робіт: «технико-
экономиЧеское обоснования 
целесообразности строитель-
ства рудника «Городской» По 

открытой добыЧе оГнеуПорных 
Глин на уЧастке «Городской» 

Часов-ярскоГо месторождения» 
(«ЮжГиПроруда» Г.харьков) та 
звіт «всесоЮзноГо науЧно-ис-

следовательскоГо и Проектно-
конструкторскоГо института 

По осушениЮ месторождений 
Полезных искоПаемых сПеци-
альным Горным работам, руд-

ниЧной ГеолоГии и маркшейдер-
скому делу» (виоГем Г. белГород) 
«изуЧение устойЧивости бортов 

и отвалов При комбинирован-
ных системах разработки на 

карьерах Часов-ярскоГо комби-
ната» для об’єктивноГо Про-

ектування зсувонебезПеЧних 
районів м. Часів яр”.

В границах горного отвода и ли-
цензионной площади расположены 
бывшие борта карьеров и  остаточ-
ные траншеи наполненные водой. (б. 
карьеры 30 Лет ВЛКСМ и «Днепров-
ский»).

Учитывая давность окончания 
горных работ (карьер «Днепров-
ский» в 1958г, карьер «30 Лет ВЛКСМ» 
в 1971г), в связи с тем, что выявлены 
значительные деформации бортов 
откосов и уступов бывших карьеров 
специалистами ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» с начала 
2016г ведутся периодические  визу-
альные , инструментальные наблюде-
ния   за состоянием бортов вышеука-
занных карьеров.

Так:
- На территории бывшей АЗС по 

ул Ковалевского (бывшей Менжин-
ского) имеются просадки асфальтного 
покрытия в сторону бывшей отработ-
ки карьера 30 Лет ВЛКСМ.

- На территории в районе цеха 
№1 ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат», ул. Днепровская (бывшая 
Артема) по борту бывшего карьера 
30Лет ВЛКСМ имеются трещины и на-
колы, а так же сдвиги целиковых грун-
тов в сторону бывшей отработки.

- По борту бывшего  карьера «30 
Лет ВЛКСМ» по ул. Ковалевского (быв-
шая ул. Менжинского (район бывшего 
хлебозавода)) имеются трещины и на-
колы, а так же сдвиги целиковых грун-
тов в сторону бывшей отработки.

Из результатов наблюдений вид-
но, что над г. Часов Яр нависла угроза, 
связанная с оползнями.

Учитывая важность этих вопро-
сов как для предприятия так и для жи-
телей г. Часов Яр, с целью предупре-
ждения возникновения трагедий в г. 
Часов Яре, связанных с оползневыми 
явлениями необходимо:

1. Заказчику Генерального плана 
(Часовоярский городской совет)   ре-
шить вопрос  о выдаче градострои-
тельных условий и ограничений для 
разработки Рабочего проекта карье-
ра «Городской» 2 этап отработки, рас-
положенного в юго-западной части 
Часовоярского месторождения огне-
упорных глин, с целью укрепления 
бывших бортов вышеуказанного ка-
рьера и откачки воды из остаточных 
траншей, а разработчику  (ДП “ДІПРО-
МІСТО”) предусмотреть в Генераль-
ном плане горд Часов Яр 2018 год. 

2. Заказчику (Часовоярский го-

родской совет) разработчику  (ДП 
“ДІПРОМІСТО”) Генерального плана   
рассмотреть, изучить и принять к ис-
полнению технико-экономическое 
обоснования целесообразности стро-
ительства рудника «Городской» по 
открытой добыче огнеупорных глин 
на участке «Городской» Часов-Ярско-
го месторождения, утвержденного 
Заместителем Министра черной ме-
таллургии СССР,разработанного Го-
сударственным союзным институтом 
по проектированию предприятий же-
лезорудной, марганцевой, флюсовой 
промышленности, промышленности 
огнеупорного сырья и плавикового 
шпата «Южгипроруда» г. Харьков.

3. Заказчику (Часовоярский го-
родской совет) разработчику  (ДП 
“ДІПРОМІСТО”) Генерального пла-
на   рассмотреть, изучить и принять 
к исполнению Отчет Всесоюзного 
научно-исследовательского и про-
ектно-конструкторского института 
по осушению месторождений полез-
ных ископаемых специальным гор-
ным работам, рудничной геологии и 
маркшейдерскому делу (ВИОГЕМ г. 
Белгород), «Изучение устойчивости 
бортов и отвалов при комбинирован-
ных системах разработки на карьерах 
Часов-Ярского комбината », в котором 
подробнейшим образом указано как 
избежать деформации бортов карь-
еров. Сложные горно-геологические 
условия залегания слоев вскрышных 
пород, сложнейшая гипсометрия 
кровли и почвы пласта огнеупорных 
глин приводят к широкому развитию 
в бортах карьеров и отвалов различ-
ных нарушений устойчивости горных 
пород. Основной целью проводимых 
исследований является обеспечение 
безопасной работы горно-транспорт-
ного оборудования,  постоянное осу-
шение карьерных , поверхностных и 
ливневых вод при открытой разра-
ботке Часов-Ярского месторождения. 

 Несвоевременное выполнение 
горных работ по укреплению быв-
ших бортов карьеров и откачке воды 
из остаточных траншей приведет к 
обрушениям, вымывания песков из 
надглиняных водных горизонтов, а 
через некоторое время и провалов 
на целиковых территориях, на кото-
рых расположены школы, детские 
сады, объекты жилой общественной 
застройки, предприятия и организа-
ции города, оползневым явлениям и 
трагедиям в г. Часов Яр, связанные с 
оползнями при которых возможны 
людские жертвы.

 На підставі вищевикладеного 
ПАТ “Часівоярський вогнетривкий 
комбінат” пропонує:     

   1. Замовнику та виконавцю Гене-
рального плану м. Часів Яр внести  до 
переліку матеріалів, використаних під 
час розробки Генерального плану м. 
Часів Яр наступні матеріали, які були 
невраховані раніше:

“Технико-экономическое обо-
снования целесообразности строи-
тельства рудника «Городской» по от-
крытой добыче огнеупорных глин на 
участке «Городской» Часов-Ярского 
месторождения» «Южгипроруда» г. 
Харьков 1974г. (надано ДП “ДІПРОМІ-
СТО” листом ПАТ “Часівоярський во-
гнетривкий комбінат”  від 15.01.2018р 
№ 35/04).

Отчет Всесоюзного научно-иссле-
довательского и проектно-конструк-
торского института по осушению ме-
сторождений полезных ископаемых 
специальным горным работам, руд-
ничной геологии и маркшейдерскому 
делу (ВИОГЕМ г. Белгород), «Изучение 
устойчивости бортов и отвалов при 
комбинированных системах разра-
ботки на карьерах Часов-Ярского 
комбината »( надано ДП “ДІПРОМІСТО” 
листом ПАТ “Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат”  від 15.01.2018р № 35/04).

2.  Замовнику та виконавцю Гене-
рального плану м. Часів Яр Залучити 
профільні інститути для розробки Ге-
нерального плану з урахуванням ма-
теріалів, викладених у п1.                      

3. Доручити замовнику та вико-
навцю Генерального плану м. Часів Яр, 
розробити    заходи  щодо забезпечен-
ня безпечного перебування людей в 
зоні залишкових траншей відпрацьо-
ваних  кар’єрів центральної частини 
міста  та передбачити будівництво 
нових кар’єрів, згідно  Програми роз-
витку гірничого управління ПАТ “ЧВК” 
з видобутку глин з 2018р. по 2050р. на 
землях міста Часів-Яр.

4. Включити розроблені матеріа-
ли до складу проекту Генерального 
плану м. Часів Яр 2018р.

5. Виносити Генеральний план на об-
говорення лише після доопрацювання.

“Щодо неврахування При 
розробці ГенеральноГо Плану 

м. Часів яр 2018р. ПроГрами 
розвитку ГірниЧоГо уПравлін-
ня Пат “Часівоярський воГне-
тривкий комбінат” з видобут-

ку Глин з 2018р. По 2050р. на 
землях міста Часів-яр”. 

Згідно пункту 4.1 ДБН Б1.1-15:2012 

“Склад та зміст Генерального плану 
населеного пункту”, Генеральний план 
населеного пункту розробляється та 
затверджується в інтересах відповід-
ної  територіальної громади з ура-
хуванням державних (Часів Ярське 
родовище вогнетривких глин є запа-
сами корисних копалин загальнодер-
жавного значення), громадських та 
приватних інтересів.

ПАТ “Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат” своїм листом  № 35/02 
від 15.01.2018 року  надало    Про-
граму розвитку гірничого управління 
ПАТ “ЧВК” з видобутку глин з 2018р.по 
2050р. на землях міста Часів-Яр інсти-
туту -  проектувальнику ДП “ДІПРОМІ-
СТО” для використання пропозицій 
ПАТ  “Часівоярський вогнетривкий 
комбінат” при проектуванні Генераль-
ного плану м. Часів Яр.

Інститутом — проектувальником 
ДП “ДІПРОМІСТО” вищевказана про-
грама неврахована, що є порушенням 
вимог  пункту 4.1 ДБН Б1.1-15:2012 
“Склад та зміст Генерального плану 
населеного пункту”, порушенням прав 
ПАТ “Часівоярський вогнетривкий 
комбінат” як утримувача Спеціаль-
ного дозволу на право користуван-
ня надрами  Кодексу України “ Про 
надра” та постанови КМУ № 33 від 
17.01.1995 року “Про порядок забудо-
ви площ залягання корисних копалин 
загальнодержавного значення”.

ПАТ «Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат» оформив відповідну 
документацію на розробку покладу 
вогнетривких глин Часів-Ярсько-
го родовища 5-ма кар’єрами, два із 
яких («Блок №9»  ділянки «Блок №12» 
та «Міський. Перший етап» ділянки 
«Міська») припадають на міський кон-
тур. Програмою розвитку гірничих 
робіт гірничого управління ПАТ «ЧВК» 
(далі - Програма розвитку гірничих 
робіт) передбачається, що як мінімум 
до 2034 р. видобуток глини в межах 
м. Часів Яр буде здійснюватись у гра-
ницях вищевказаних ділянок. Згадана 
програма врахована при складанні 
комплекту матеріалів повторної гео-
лого-економічної оцінки (далі - ГЕО) 
Часів-Ярського родовища вогнетрив-
ких глин, розглянутого та затвердже-
ного Державною комісією по запасах 
корисних копалин України (протокол 
№ 4270 від 25.01-15.02.2018 р.), зокре-
ма при розрахунку техніко-економіч-
них показників для техніко-еконо-
мічного обґрунтування (далі - ТЕО) 
подальшої розробки родовища (книга 
4 комплекту ГЕО), головним чином у 
вигляді варіативного показника обся-
гу капітальних витрат, у 4-х варіантах 
розрахунків для вибору оптималь-
ного. Саме на їх основі розрахова-
ний коефіцієнт рентабельності для 
обчислення платниками податкових 
зобов’язань з плати за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин.

Також, Генеральний план містить 
такі явно неузгоджені позиції:

Розроблений Генеральний план 
не несе інформації про використання 
поетапно виведених із експлуатації 
кар’єрами складових частин ділянки 
«Міська» (кар’єри «Міський. Перший 
етап» та «Міський. Цех №1), хоча ро-
боту першої з них планується припи-
нити вже, починаючи із 2027 р. Згідно 
наведених креслень, ніяких об’єктів 
міської інфраструктури у їх границях 
не планується.

Вимагає пояснення також плану-
вання групи об’єктів за №№ 50, 53, 54, 65 
в контурах ділянок залягання вогнетрив-
ких глин «Блок №12» та «Цілик під шосе» 
на південь від границь діючого кар’єру 
«Блок №9». Згідно Програми розвитку 
гірничих робіт робота кар’єру «Блок №9» 
охоплює період до 2034 р. включно. У та-
кому разі потрібні роз’яснення: об’єкти 
будівництва будуть закладені після від-
працювання покладу та рекультивації 
кар’єру чи в найближчі роки на незай-
нятих землях, що при відсутності погод-
ження з  ПАТ «ЧВК» є явним порушенням 
чинних вимог.

3.  Той же час викликає подив 
плани щодо використання території 
на місці ділянки родовища «Селище 
Північне та цех №4», яка відображе-
на на Генеральному плані і розділе-
на на два етапи. Згідно Програми 
розвитку гірничих робіт розробку 
вищевказаної ділянки підприємст-
во планує лише, починаючи  із 2034 
р. Як наслідок, дотепер чинне під-
приємство не має актів на право 
користування землями. До того ж 
згадана ділянка зайнята переважно 
приватними садибами із достатнім 
благоустроєм, а тому планувати тут 
підготовчі роботи можна лише при 
можливості компенсації значних 
фінансових витрат, які понесе вка-
зане підприємство. Надані на стадії 
розробки ТЕО розрахунки свідчать, 
що обсяг капітальних вкладень у 
промислове освоєння ділянки «Се-
лище Північне та Цех №4» у цінах 
2016 р. становить не менш як 250 
млн. грн. (що майже в 4 рази переви-
щує чистий річний прибуток підпри-

ємства), із них 80% (понад 200 млн. 
грн.) припадає на затрати по вино-
су житлового фонду та інженерних 
мережі комунікацій при  окупності 
витрат лише через 7,4 року. У цьо-
му відношенні показники розробки 
ділянки «Селище Північне та Цех №4» 
явно поступаються таким де показ-
никам для ділянок «Міська» та «Блок 
№12», оскільки встановлюють строк 
роботи кар’єру лише в 14 років, тоді 
як для ділянки «Міська» він переви-
щує 100 років. Як видно, за економіч-
ними показниками розробка ділян-
ки ««Селище Північне та Цех №4» не 
може бути пріоритетом в плануван-
ня роботи вказаного підприємства і 
може здійснюватись лише паралель-
но з розробкою інших ділянок. 

4. Розробниками Генерального пла-
ну не прийнятий до уваги той факт, що, 
згідно матеріалів ГЕО найбільш високо-
якісні глини залягають саме у границях 
житлової забудови, де частка основних 
глин досягає 60%, тоді як на північ та пів-
день (зокрема і у межах розроблюваних 
ділянок «Блок №1» та «Блок №18») вона 
скорочується до 20-40%. Зокрема вміст 
найбільш високих марок Ч-0 та Ч-1 для 
ділянки «Міська» характеризується по-
казником у  понад 40% (при кількості 
майже 9 млн. т, тобто 40% обсягу даної 
групи),  тоді як для інших розроблюва-
них ділянок не перевищує 20%. 

Вже в 2016 р. частка глин марок 
Ч-0 та Ч-1 у обсязі річного випуску не 
перевищувала 0,6 %, в той же час як 
відпускна ціна на згадані марки глини 
перевищує таку є ціну на марку Ч-2 у 
1,5-2 рази. Із кожним роком, при пе-
реміщенні фронту робіт до периферії 
родовища, становище буде лише по-
гіршуватись. На ділянці «Блок №18» 
(кар’єри «Південний» та «Південно-
Східний»), де видобувається понад 
50% глин,  основні марки становлять 
лише 21% обсягу.

 На підставі вищевикладеного 
ПАТ “Часівоярський вогнетривкий 
комбінат”  вимагає  доповнити Гене-
ральний план м. Часів Яр необхідни-
ми матеріалами стосовно виконання 
умов чинного законодавства, а саме:

1. Виконати умови «Положення 
про порядок забудови площ заляган-
ня корисних копалин загальнодер-
жавного значення», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 33 від 17.01.1995 р., у частині 
погодження забудови із діючим під-
приємства з видобутку корисної копа-
лини, у даному випадку із ПАТ « Часі-
воярський вогнетривкий комбінат».

2. Виконати умови Державних 
будівельних норм ДБН Б1.1-15:2012, 
п. 5.5.3 у частині  відображення обме-
жень, відповідно чинних нормативно-
правових актів.

3. При розробці Генерального 
плану прийняти до уваги і максималь-
но врахувати Програму розвитку гір-
ничих робіт гірничого управління ПАТ 
«ЧВК»на період з 2018р по 2050р.

4. Виносити Генеральний план на 
обговорення лише після доопрацю-
вання.

“Щодо виклЮЧення з вихід-
них   матеріалів розробки  

ГенеральноГо Плану м. Часів 
яр 2018р звіту “оценка воздей-
ствия ПредПолоГаемых Проек-
тируемых карьеров По разра-
ботке оГнеуПорных Глин Пао 
«Часовоярский оГнеуПорный 

комбинат» на инфраструктуру 
центральной Части Города 
Часов-яр” ( укрнииэП, 2016Г).

В  матеріалах Генерального плану 
м. Часів-Яр 2018р., оприлюдненого  для 
вивчення та надання пропозицій, зазна-
чено, що  під час виконання проектних  
робіт використано Звіт “Оценка воздей-
ствия предпологаемых проектируемых 
карьеров по разработке огнеупорных 
глин ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» на инфраструктуру цент-
ральной части города Часов-Яр” ( УКНИ-
ИЭП, 2016г), та матеріали ТОВ “УГП-БУД” 
2016р., які використані при виконанні  
Звіту УКРНИИЭП 2016р.  

Даний звіт не може бути викори-
стано, о скільки разом  він не узгод-
жений з Територіальним геологічним 
органом, органами Держпраці та з 
підприємством надрокористувачем, 
(ПАТ “ЧВК”, утримувачем Спеціально-
го дозволу на користування надрами 
№2904 від 17.01.2003 р.), що є прямим 
порушенням Кодексу України “Про 
надра” та Постанови КМУ №33 від 
17.01.1995р. “Про порядок забудови 
площ залягання корисних копалин за-
гальнодержавного значення”, а також 
ставить під загрозу  виконання  Про-
грами розвитку гірничого управління 
ПАТ “ЧВК” з видобутку глин с 2018р.по 
2050р. на землях міста Часів-Яр.

Також ,  висновки за результатами 
досліджень, виконаних на замовлен-
ня Часівоярської міської ради у 2016 р. 
окремими організаціями (УКРНИИДЭП м. 
Харків та ТОВ “УГП-БУД” м. Харків 2016г), 
стосовно оцінки впливу відпрацьованих 
і проектних кар’єрів на оточуюче сере-
довище мають наступні недоліки:
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- ігнорування результатів дослід-
жень, виконаних на замовлення ПАТ 
«ЧВК» в останні роки і які  стосуються 
як запасів, так і геологічної будови те-
риторії;

- ігнорування результатів до-
сліджень, виконаних у межах міської 
території іншими підприємствами та 
організаціями. Зокрема на території 
міста знаходяться не менше 10 свер-
дловин, де проведені визначення ін-
женерно-геологічних властивостей 
порід та гідрогеологічних параметрів 
розрізу. В останні роки кілька спосте-
режних свердловин пробурені також 
на замовлення ПАТ «ЧВК»;

- перебільшена увага до карсто-
логічних процесів, хоча досліджен-
нями ДРГП «Донецькгеологія» такі на 
території м. Часів Яр не проявляються 
через залягання на глибині понад 30 м 
та невеликим масштабом прояву;

- недостатня ув’язка отриманих 
результатів із своїми ж первинними 
матеріалами (як то глина в розрізі від-
повідає суглинку в опису, відсутність 
інженерних характеристик вогне-
тривких глин).

2.2 Слідом за авторами згаданих 
досліджень розробники Генерально-
го плану не врахували наявну в ПАТ 
«ЧВК» геолого-технічну документацію 
щодо розробка кар’єрів, оцінки по-
кладу, його інженерно-геологічних та 
геолого-геофізичних характеристик, 
зокрема таких аспектів:

- наявні проекти на розробку 
кар’єрів мають розділи з інженерно-
геологічного обґрунтування параме-
трів розробки, у т.ч. при коригування 
відповідних проектів, які базуються 
на оновлених даних стосовно фак-
тичного розрізу розкривних порід чи 
корисної копалини і відображають 
реальний стан вивченості на період 
розробки, а не попередні розрахунки 
30-40-річної давності;

-   наявні проекти на розробку 
кар’єрів мають розділи з оцінки впли-
ву на оточуюче середовище, де розра-
ховані відповідні параметри (у.ч. числі 
розміри зон санітарної охорони) та 
приведені заходи щодо захисту дов-
кілля стосовно конкретних ділянок;

-    наявні проекти на розробку 
кар’єрів пройшли відповідні експер-
тизи та процедуру затвердження і є 
офіційнимии документами, що виз-
начають проведення робіт на багато 
років наперед;

- геологічна та маркшейдерсь-
ка служби підприємства здійснюють 
спостереження за станом налр у гра-
ницях родовища та мають дані щодо 
порушеності поверхні, бортів, прито-
ку та обсягів відкачок підземних вод 
на теперішній час, які надають при 
необхідності проведення відповідних 
досліджень для отримання достовір-
них їх результатів;

- у кінці 90-х та на початку 2000-
х років на замовлення ПАТ «ЧВК» у 
границях родовища проведені кілька 
спеціалізованих досліджень поверх-
ні та глибинної будови, які також слід 
було б врахувати при розробці Гене-
рального плану хоча б у частині пла-
нування природозахисних заходів.

На підставі вищевикладеного ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат” наполягає :

1. Виключити з вихідних   ма-
теріалів розробки  Генерального 
плану м. Часів Яр 2018р Звіт “ Оценка 
воздействия предпологаемых про-
ектируемых карьеров по разработ-
ке огнеупорных глин ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» на 
инфраструктуру центральной части 
города Часов-Яр» УКНИИЭП, 2016г, та  
матеріали ТОВ “УГП-БУД” 2016р., які 
використані при виконанні  Звіту УКР-
НИИЭП 2016р. Вищевказані матеріали 
розроблені всупереч Кодексу України 
“Про надра” та Постанови КМУ №33 
від 17.01.1995р. “Про порядок забудо-
ви площ залягання корисних копалин 
загальнодержавного значення”

2. Допрацювати проект Генераль-
ного плану м. Часів Яр 2018р без ура-
хування Звіту “ Оценка воздействия 
предпологаемых проектируемых ка-
рьеров по разработке огнеупорных 
глин ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» на инфраструктуру 
центральной части города Часов-Яр» 
( УКНИИЭП, 2016г),  та  матеріали ТОВ 
“УГП-БУД” 2016р., які використані при 
виконанні  Звіту УКРНИИЭП 2016р. Ви-
щевказані матеріали розроблені всу-
переч Кодексу України “Про надра” та 
Постанови КМУ №33 від 17.01.1995р. 
“Про порядок забудови площ заля-
гання корисних копалин загальнодер-
жавного значення”

3. Виносити Генеральний план на 
обговорення лише після доопрацю-
вання.

“ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ВИХІДНИХ 
ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. ЧАСІВ-
ЯР 2018Р. РЕКОМЕНДОВАНОГО 
ПЕРЕЛІКУ ЗАХОДІВ З ВИРІШЕН-
НЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПАТ 

“ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

КОМБІНАТ”, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРИ-
СТУВАННЯМ НАДРАМИ, РОЗРО-

БЛЕНОГО РОБОЧОЮ ГРУПОЮ, 
СТВОРЕНОЇ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ 

ГОЛОВИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАД-
МІНІСТРАЦІЇ

 ЖЕБРІВСЬКИМ П.І. 
ВІД 17.03.2016Р ЗА №208”.

Розпорядженням Голови об-
ласної державної адміністрації від 
17.03.2016 р. № 208 було створено 
робочу групу з вивчення проблемних 
питань ПАТ «Часівоярський вогне-
тривкий комбінат», пов’язаних з кори-
стуванням надрами та затверджений 
її персональний склад з фахівців за 
напрямками.

Робоча група проаналізувала під-
стави виникнення проблемних питань 
ПАТ «Часівоярський вогнетривкий 
комбінат», пов’язаних з користуван-
ням надрами та підготувала виважені 
пропозиції щодо можливих шляхів їх 
вирішення. Узагальнені пропозиції 
затверджені Протоколом засідання 
робочої групи від 04.07.2016 р. № 3 у 
Рекомендованому переліку заходів з 
вирішення проблемних питань ПАТ 
«Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат», пов’язаних з користуванням над-
рами. Рішенням робочої групи реко-
мендовано підприємствам, установам 
та організаціям забезпечити виконан-
ня Рекомендованого переліку заходів. 

Публічне акціонерне товариство 
“Часівоярський вогнетривкий ком-
бінат” отримало Рекомендований 
перелік заходів з вирішення про-
блемних питань ПАТ «Часівоярський 
вогнетривкий комбінат», пов’язаних з 
користуванням надрами у липні 2016 
року та від того часу виконує його по-
ложення. Але на заваді стала  міський 
голова м. Часів Яр Опанасенко О.М., 
яка не тільки не виконує Рекомендо-
ваний перелік заходів, але й навіть не 
визнає його. 

Подальше зволікання з  вико-
нанням Рекомендованого переліку 
заходів з вирішення проблемних пи-
тань ПАТ “Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат”, пов’язаних з користу-
ванням надрами та вирішенням ряду 
інших питань, неминуче призведе до 
повної зупинки комбінату, за відсут-
ності високоякісної сировини, внаслі-
док чого 70% працівників підприємст-
ва втратять робочі міста. 

 Для реального та об’єктивного 
прогнозування подальшого розвит-
ку ПАТ “Часівоярський вогнетривкий 
комбінат”, як містоутворюючого та 
бюджетоутворюючого підприємства, 
так і міста Часів Яр у цілому, комбі-
нат надав  Рекомендації облдержад-
міністрації розробнику Генерального 
плану ДП “ДІПРОМІСТО” листом від 
15.01.2018р № 35/02. При розробці 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р, 
інститутом-проектувальником ДП 
“ДІПРОМІСТО” ці матеріали не врахо-
вані.

Згідно пункту 4.1 ДБН Б1.1-15:2012 
“Склад та зміст Генерального плану 
населеного пункту”, Генеральний план 
населеного пункту розробляється та 
затверджується в інтересах відповід-
ної  територіальної громади з ура-
хуванням державних (Часів Ярське 
родовище вогнетривких глин є покла-
дами корисних копалин загальнодер-
жавного значення), громадських та 
приватних інтересів.

З огляду на вищенаведене  ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат” пропонує:

1. Замовнику та виконавцю Гене-
рального плану м. Часів Яр 2018 р., 
доопрацювати проект Генерального 
плану  з урахуванням Рекомендовано-
го переліку заходів з вирішення про-
блемних питань ПАТ «Часівоярський 
вогнетривкий комбінат», пов’язаних 
з користуванням надрами, розро-
бленого Робочою групою, створеної 
розпорядженням Голови Донецької 
облдержадміністрації, Жебрівським 
П.І. Від 17.03.2016р за №208.

2. При доопрацюванні Генераль-
ного плану взяти до уваги та макси-
мально врахувати Програму розвитку 
гірничих робіт гірничого управління 
ПАТ «ЧВК»на період з 2018р по 2050р.

3. Виносити проект Генераль-
ного плану на громадські слухання  
лише після доопрацювання .

«О ВНЕСЕНИИ ДАННЫХ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬ-

НОГО ПЛАНА Г.ЧАСОВ-ЯР 2018Г. 
МАТЕРИАЛОВ КРАТКОГО ТЕХНИ-

КО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОКЛАДА 
(КТЭДА) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА «ДОН-
БАССГРАЖДАНПРОЕКТ» ПО 

ПЕРЕНОСУ ГОРОДСКИХ СТРОЕНИЙ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЬЕКТОВ 
С ПЛОЩАДЕЙ ЧАСОВОЯРСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ 
ГЛИН И  ТЭО ИНСТИТУТА «ЮЖГИ-

ПРОРУДА» 1974 ГОДА И ИНСТИТУ-
ТА (ВИОГЕМ ГОРОД БЕЛГОРОД).

В материалах проекта  Гене-
рального  плана г. Часов яр 2018г. 
Донецкой области обнародованных 
Часовоярским городским Советом, 

разработанным Украинским госу-
дарственным научно-исследователь-
ским институтом проектирования 
городов «ДІПРОМІСТО» имени Ю.М. 
Белоконя  в списке  использованных 
материалов при проектировании 
значатся  материалы Краткого тех-
нико-экономического доклада по 
переносу городских строений и про-
мышленных объектов с площадей 
Часовоярского месторождения огне-
упорных глин (Институт огнеупоров 
г. Ленинград 1980г). Следует учесть, 
что разработчиком данного   КТЭДа 
является Государственный Проект-
ный  Институт «ДОНБАССГРАЖДАН-
ПРОЕКТ» 1980г.  При проектировании 
Генерального плана г. Часов Яра 2018г  
следовало бы учитывать проектные 
решения Краткого технико-эконо-
мического доклада по переносу 
городских строений и промышлен-
ных объектов с площадей Часовояр-
ского месторождения огнеупорных 
глин  , разработанного институтом 
«ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ»1980г  и 
Генеральный план г. Часов Яра, раз-
работанного в 1984г и утвержденного 
решением Донецкого облисполкома 
№427 от 11.10.1987г, но при проекти-
ровании Генерального плана г. Часов 
Яра 2018г проектные решения вышеу-
казанных проектов не использованы, 
касаемо переноса центральной части 
г. Часов Яра на микрорайон «Восточ-
ный»,  с целью освобождения от за-
стройки центральной части залежей 
Часовоярского месторождения огне-
упорных глин общегосударственного 
значения для дальнейшего развития 
горного и огнеупорного производст-
ва ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» как держателя Специаль-
ного разрешения на пользования не-
драми и Горного отвода.

По заданию Черметпроекта 
СССР в 1980 году Государственным 
Проектным Институтом «ДОНБАСС-
ГРАЖДАНПРОЕКТ». был разработан 
Краткий технико-экономический до-
клад (КТЭДа) по переносу городских 
строений и промышленных объектов 
с площадей Часовоярского месторо-
ждения огнеупорных глин с целью 
переноса городских строений за 
границы Часовярского месторожде-
ния   огнеупорных глин общегосу-
дарственного значения, который был 
исходным материалом для Генераль-
ного плана г. Часов Яр 1984 года, ут-
вержденного решением Донецкого 
облисполкома №427 от 11.10.1987г. 
В свою очередь, в исходящих данных  
КТЭДа использовано технико-эко-
номическое обоснование   целесо-
образности строительства карьера 
«Городской» по открытому способу 
добычи огнеупорных глин на участке 
«Городской» Часов-Ярского месторо-
ждения, которое было выполнено Го-
сударственным союзным институтом 
по проектированию предприятий же-
лезорудной, марганцевой, флюсовой 
промышленности, промышленности 
огнеупорного сырья и плавикового 
шпата»Южгипроруда» город Харь-
ков 1974 год, в котором конкретно 
обосновано строительство карьера 
«Городской». В данном ТЭО дано обо-
снование правильного ведения гор-
ных работ по разработке карьеров, 
в том числе откачка воды с бывших 
остаточных траншей наполненных ка-
рьерной водой, а так же укрепление 
бортов бывших карьеров на осно-
вании научного отчета Всесоюзного 
научно-исследовательского и проект-
но-конструкторского института по 
осушению месторождений полезных 
ископаемых специальным горным 
работам, рудничной геологии и мар-
кшейдерского дела (ВИОГЕМ город 
Белгород). Исходя из вышеизложен-
ного все эти научно исследователь-
ские работы были взяты за основу при 
проектировании генерального плана 
1984 года, но проектные решения 
всех вышеуказанных документов не 
использованы при разработке гене-
рального плана г. Часов Яра 2018 года, 
но были переданы проектировщику в 
полном объеме (письмо №35/04 от 
29.01.2018 года в адрес  директора 
ДП «ДІПРОМІСТО» Шпилевскому И.И. 
И письмом №35/61 от 03.10.2016г в 
адрес городского головы г. Часов Яра 
Опанасенко О. М.).

В результате проведенной рабо-
ты Государственного Проектного Ин-
ститута «ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ» 
было рекомендовано разместить цен-
тральную часть города на  микрорай-
оне «Восточный» общей площадью 
300 Га в том числе на землях совхоза 
«Красносельский» 180 Га восточнее  
канала Северский Донец – Донбасс 
что позволяет получить в градостро-
ительном отношении более компакт-
ный город.. Площадка имеет спокой-
ный рельеф, удобна для застройки.

Место размещения цехов №5 – 8 
Часов-Ярского завода огнеупорных 
изделий в районе поселка Южный на 
территории бывших карьеров, вбли-
зи существующего города Часов-Яр, 
на рекультивированной территории 

в южной части города (115 Га) с ча-
стичным занятием земель совхоза 
«Красносельский»  (66 Га) и частичным 
занятием земель гослесфонда (49 Га).

Все проектные контура границ 
земельных участков, предполагаемых 
к включению в границы г. Часов Яра 
расписаны в Пояснительной записке 
и   указаны в графической части КТЭДа 
и использованы в полном объеме при 
проектировании Генерального плана 
г. Часов Яр 1984 года, утвержденного 
решением Донецкого облисполкома 
№427 от 11.10.1987г.

Не маловажным фактом есть то, 
что после разработки и утверждения 
Генерального плана г. Часов Яра 1984г 
был решен вопрос выделения зем-
ли под строительство многоэтажных 
жилых домов на микрорайоне «Вос-
точный», куда были отселены жители 
города из оползне опасных районов  
(район бывшего карьера «Днепров-
ский» , 30 ЛЕТ ВЛКСМ и «Ковалевско-
го»).

Проектные решения Генерально-
го плана г. Часов Яра 2018г проблему 
оползне опасных районов г. Часов Яра 
вообще не освещают, но проблема 
оползней в г. Часов Яре стоит остро 
и требует конкретных проектных ре-
шений, которые необходимо внести  в 
Генеральный план г. Часов Яра 2018г..   

На основании вышеизложенно-
го ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» предлагает:

1. Заказчику (Часовоярский го-
родской совет) и разработчику Ге-
нерального плана г. Часов Яр 2018г 
(ДП  «ДИПРОМИСТО») рассмотреть, 
изучить и использовать при проек-
тировании   Генерального  плана г. 
Часов Яр 2018г. Донецкой области 
проектные решения  Краткого техни-
ко-экономического доклада (КТЭДа) 
Государственного Проектного Ин-
ститута «ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ» 
1980г  по переносу городских стро-
ений и промышленных объектов с 
площадей Часовоярского месторо-
ждения огнеупорных глин в т.ч из цен-
тральной части г. Часов Яра..

2. Заказчику (Часовоярский го-
родской совет) и разработчику Ге-
нерального плана г. Часов Яр 2018г 
(ДП  «ДИПРОМИСТО»)» доработать 
проект с учетом проектных решений  
Краткого технико-экономического 
доклада (КТЭДа) Государственного 
Проектного Института «ДОНБАССГРА-
ЖДАНПРОЕКТ» 1980г по переносу го-
родских строений и промышленных 
объектов с площадей Часовоярского 
месторождения огнеупорных глин, в 
т.ч из центральной части г. Часов Яра.

3. Заказчику (Часовоярский го-
родской совет) и разработчику Гене-
рального плана г. Часов Яр 2018г (ДП  
«ДИПРОМИСТО»)» доработать проект 
с учетом проблемы оползне опасных 
районов г. Часов Яра и пути ее реше-
ния. 

4. Часовоярскому городскому 
совету представить проект   генераль-
ного плана города Часов Яр 2018г. для 
общественного обсуждения  после 
доработки.

“ЩОДО ПРИВЕДЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

М. ЧАСІВ ЯР 2018 У ВІДПОВІД-
НОСТЬ ДО ІСНУЮЧОГО СТАНУ”.             

I. В матеріалах проекту Генераль-
ного плану м. Часів Яр 2018 року, 
оприлюднених Часівоярською місь-
кою радою,  в розділі Аналіз існуючого 
стану міста (Стор. 3)

Переробна промисловість пред-
ставлена:

- ТОВ «Виробнича фірма «Гідро-
залізобетон» виробляє вироби з це-
менту, бетону та штучного каменю для 
будівництва.

В дійсності, існують два підприєм-
ства на одній площі і зареєстровані за 
одною адресою 84551, Донецька обл., 
Бахмутський район, місто Часів Яр, 
вул. О. Кошового, буд.1, а саме:

- Товариство з обмеженою відпо-
відальністю виробнича фірма «Гідро-
залізобетон» (ТОВ ВФ «Гідрозалізобе-
тон»);

-  Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Часовоярський завод 
гідрозалізобетон» (ТОВ «ЧЗГ»).

На теперішній час вищеназвані 
підприємства не виробляють ніяких 
виробів, їхні виробничі будівлі та 
споруди, за винятком огорожі та ад-
міністративних будівель, демонтують-
ся.

II. На протязі розрахунково-
го періоду, діючого на теперішній 
час, Генерального плану м. Часів Яр, 
розробленого в 1984 році  та затвер-
дженого рішенням Донецького обл-
виконкомом № 427 від 11.10.1987р.в 
місті Часів Яр на площах   Часів-Ярсь-
кого родовища вогнетривких глин в 
порушення положень Кодексу Украї-
ни «Про надра» і Постанови Кабінету 
міністрів України №33 від 17.01.1995 
р. «Про затвердження Положення про 
порядок забудови площ залягання ко-
рисних копалин загальнодержавного 
значення» :

1. Відбулося будівництво об’єктів 
не пов’язаних з видобуванням ко-
рисних копалин загальнодержавного 
значення :

- по вул. Центральній (колишня 
вул..Комсомольська) магазинів: 

- магазин -  «Еліт» ЧП Масловой 
О.П.;

-  магазин ЧП Майорова О.О. 
- магазин на автобусній зупинці 

навпроти Будинку культури ПАТ «Часі-
воярський                  вогнетривкий 
комбінат».

-  по вул. Дубровського ( колиш-
ня вул. Совнаркома) храм християн 
Євангелістів. Цей храм збудований 
в приватному секторі на землях для 
будівництва і обслуговування житло-
вого дому і господарських будівель, 
що є пряме порушення положень Зе-
мельного кодексу України.

- надаються земельні ділянки для 
поховання померлих за межами  кла-
довища (селище Ново-Северный ). 
Поховання ведуться вже за межами м. 
Часів Яр на території Костянтинівсь-
кого Району.

При цьому, на протязі вказаному 
вище періоду, були зруйновані і розі-
брані об’єкти інфраструктури міста, 
що були в задовільному стані поза 
межами Часів-Ярського родовища 
вогнетривких глин. Так, в районі цеху 
№2 ПАТ «Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат» була зруйнована школа 
№16, що мала історико-архітектурну 
цінність, на мікрорайоні «Восточный» 
зруйновано гуртожиток колишнього 
Часівоярського Спецуправління.

       2. Була розроблена та затверд-
жена рішенням Часовоярської міської 
ради від 29.03.2012 р №6/21-264 «Тех-
нічна документація з інвентаризації 
земель м. Часів Яр».  В неї були по-
милково внесені  залишкові розрізні 
траншеї колишніх кар’єрів наповне-
них кар’єрними водами, як об’єктів 
водного фонду, а саме:

1. «Дніпровський» площею 
26,725га;

2. «Хлібозаводський» площею 
4,41га;

3. «Центральний» площею 8,80га;
4. «Шевченко 1» площею0,9245га;
     5. «Шевченко 2» площею0,8227га;
Вищевказані об’єкти знаходять-

ся на території гірничого відводу 
(Акт про надання гірничого відво-
ду на вогнетривку глину № 3362 від 
06.08.2018р.), наданого  ПАТ «Часіво-
ярський вогнетривкий комбінат», на 
ліцензійній плащі, яка в майбутньому 
буде використовуватись при розроб-
ці нових ділянок гірничого вироб-
ництва підприємства.

Підприємство на підставі ст. Ко-
дексу України «Про надра» має за-
конне право на наданій йому ділянці 
надр здійснювати геологічне вивчен-
ня, комплексну розробку Часів-Ярсь-
кого родовища вогнетривких глин і 
формувальних пісків згідно з умовами 
Спеціального дозволу.

Згідно ст.25 Кодексу України «Про 
надра» права користувачів надр охо-
роняються законом. Збитки, завдані 
порушенням прав користувачів надр 
(збитки пов’язані з несвоєчасним 
комплексним відпрацюванням родо-
вища) підлягають відшкодуванню в 
повному обсязі відповідно до законо-
давства України.

   При цьому слід зазначити, що 
несвоєчасне виконання гірничих ро-
біт по зміцненню бортів колишніх 
кар’єрів і відкачування води з залиш-
кових розрізних траншей призведе 
до обрушення, вимивання пісків з 
надглиняних водяних горизонтів, а 
через деякий час і провалів на ціліко-
вих територіях, на яких розташовані 
об’єкти житлової громадської забудо-
ви, школи, дитячі садки, підприємства 
та організацій міста.

Враховуючи важливість цих пи-
тань як для підприємства так і для 
мешканців м. Часів Яр, з метою попе-
редження виникнення трагедій,при 
прийнятті Рішень Часовоярською 
міською радою, потрібно враховува-
ти ст. 24, 25, 56, 58, 65 Кодексу Украї-
ни «Про надра» і Постанови Кабінету 
міністрів України №33 від 17.01.1995 
р. «Про затвердження Положення про 
порядок забудови площ залягання ко-
рисних копалин загальнодержавного 
значення».

На підставі вищенаведеного ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат”  пропонує:

1. Замовнику проекту  Гене-
рального плану м. Часів Яр2018р. - 
Часовоярськой міський раді та інсти-
туту-розробнику Генерального плану 
м. Часів Яр 2018р — ДП “ДІПРОМІСТО”, 
виправити помилкову інформацію, 
що вказана в розділі Аналіз існую-
чого стану міста і привести її у відпо-
відність до існуючого стану, при доо-
працюванні матеріалів Генерального 
плану м. Часів Яр 2018р враховувати 
положення ст. 24, 25, 56, 58, 65 Кодек-
су України «Про надра» і Постанови 
Кабінету міністрів України №33 від 
17.01.1995 р. «Про затвердження По-
ложення про порядок забудови площ 
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залягання корисних копалин загаль-
нодержавного значення» та врахува-
ти наведену вище інформацію.

2. Часовоярській міській раді 
оприлюднити матеріали проекту Ге-
нерального плану м. Часів Яр 2018р., 
для громадського обговорення, пі-
сля  їх доопроцювання  інститутом – 
розробником.

«О ДОПОЛНЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА РАЗДЕЛОМ «СВЯЗЬ», В КО-
ТОРОМ ПРЕДУСМОТРЕТЬ РАЗВИ-
ТИЕ И УЛУЧШЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ

 Г. ЧАСОВ ЯР».
Материалы проекта  Генерально-

го  плана г. Часов Яр 2018г. Донецкой 
области, разработанные Украинским  
государственным научно-исследо-
вательским институтом проектиро-
вания городов «ДІПРОМІСТО» имени 
Ю.М. Белоконя и обнародованные 
Часовоярским городским Советом не 
содержат информации об улучшении 
услуг связи города.

    Так как ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» оказывает на-
селению города услуги связи, то для 
улучшения  этих услуг предлагает:

    1. Материалы  Генерального  
плана  г. Часов Яр 2018г. Донецкой об-
ласти  дополнить разделом Связь, где 
для улучшения  услуг населению по 
связи предусмотреть :

- замену оборудования декадно-
шаговой автоматической телефон-
ной станции АТС -7, расположенной 
на участке связи ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» по адресу 
ул. Почтовая 5 на цифровую АТС, де-
монтаж, монтаж и наладку опорной 
станции ОПС емкостью 1500 номеров 
с организацией исходящий между-
городней связи и тарификации раз-
говоров абонентов с возможностью 
последующего её переноса на микро-
район «Восточный».

2. Часовоярскому городскому 
совету опубликовать материалы Гене-
рального плана города Часов-Яр, для 
общественного обсуждения, после их 
доработки.

«О ВНЕСЕНИИ ДАННЫХ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬ-

НОГО ПЛАНА Г. ЧАСОВ-ЯР 2018Г    
МАТЕРИАЛОВ КРАТКОГО ТЕХНИ-

КО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОКЛАДА 
(КТЭДА) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА «ДОН-
БАССГРАЖДАНПРОЕКТ» ПО 

ПЕРЕНОСУ ГОРОДСКИХ СТРОЕНИЙ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
С ПЛОЩАДЕЙ ЧАСОВОЯРСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ 
ГЛИН. (ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО)». 
В материалах проекта  Гене-

рального  плана г. Часов Яр 2018г. 
Донецкой области обнародованных 
Часовоярским городским советом, 
разработанных Украинским государ-
ственным научно-исследовательским 
институтом проектирования городов 
«ДІПРОМІСТО» имени Ю.М. Белоконя  
в списке  использованных материа-
лов при проектировании значатся:

- Генеральный  план г. Часов Яр 
Донецкой области (Донецк, 1984г.) 
- КТЭД (Краткий технико-экономиче-
ский доклад по переносу строений и 
промобъектов с площадки Часов-Яр-
ского месторождения огнеупорных 
глин. Институт Огнеупоров, г. Ленин-
град, 1980г.)

Государственным Проектным 
Институтом «ДОНБАССГРАЖДАН-
ПРОЕКТ» по заданию Черметпроекта 
СССР в 1980 г был разработан Краткий 
технико-экономический доклад  по 
переносу городских строений и про-
мобъектов с площадки Часов-Ярского 
месторождения огнеупорных глин 
(далее КТЭД).

Материалы этого КТЭДа были 
направлены в полном объёме для 
выполнения Генерального плана г. Ча-
сов Яр 2018г.письмами ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат»:

-  № 35/61 от03.10.2016г. город-
скому голове Опанасенко О.М.;

-  №35/04 от 29.01.2018 года ди-
ректору ДП «ДІПРОМІСТО» Шпилев-
скому И.И.

В решениях этого краткого тех-
нико-экономического доклада  этого   
(КТЭДа) был предусмотрен перенос 
цехов   №5-8 (цех №8 в настоящее 
время цех №3) ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» с централь-
ной части г. Часов Яра на микрорайон 
«Южный» (Цех №2),  с целью освобо-
ждения от застройки центральной 
части залежей Часовоярского ме-
сторождения огнеупорных глин об-
щегосударственного значения для 
дальнейшего развития горного и ог-
неупорного производства ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комбинат».

Эти проектные решения изложе-
ны и  в  Генеральном плане г. Часов 
Яра, разработанном в 1984г и утвер-
жденном решением Донецкого обли-
сполкома №427 от 11.10.1987г.

Выполняя решения Генерально-
го плана г. Часов Яр 1984г., был ре-
шен вопрос о выделении земли под 
строительство многоэтажных жилых 
домов на микрорайоне «Восточный», 

где они были построены и куда  были 
переселены жители города из ополз-
неопасных районов города (районы 
бывших карьеров «Днепровский», 30 
ЛЕТ ВЛКСМ и «Ковалевского»).

Следует отметить, что при  раз-
работке материалов Генерального 
плана г. Часов Яра 2018г , перенос  
огнеупорных цехов ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» с цент-
ральной части г. Часов Яра на микро-
район «Южный» (Цех №2),  с целью 
освобождения от застройки цент-
ральной части залежей Часовоярско-
го месторождения огнеупорных глин 
общегосударственного значения для 
дальнейшего развития горного и ог-
неупорного производства ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат» не 
был рассмотрен.

Так как на данный момент, основ-
ное огнеупорное производство цехов 
№3 и №5, включающее в себя объёмы 
производства огнеупоров цехов №1 и 
№4 (уже перенесенных с территории 
залежей Часовоярского месторожде-
ния огнеупорных глин), размещено на 
площадях центральной части  Часово-
ярского месторождения огнеупорных 
глин общегосударственного значе-
ния, перенос производственных мощ-
ностей цехов №3, №5 целесообразен 
без отрыва от города, сырьевой базы 
и существующих цехов предприятия, 
а именно цеха №2.  При этом необ-
ходимо максимально использовать 
существующие автомобильные и же-
лезнодорожные развязки и другие  
коммуникации города.

При разработке переноса це-
хов  огнеупорного производства, 
основной задачей  является  концен-
трация производства на одной про-
изводственной площадке всех цехов 
№1,№3,№4,№5, что позволит: 

- увеличить рентабельность про-
изводства;

- снизить энергоемкость и долю 
условно постоянных затрат;

- продолжить развитие огнеупор-
ного производства с использованием 
собственных добытых глин на новых 
разработанных карьерах;

- сохранить структуру города и 
рабочие места жителей г. Часов Яр.

Место размещение существую-
щих производственных цехов №3, №5 
и участка №4 предлагается выделить 
в районе поселка Южный на террито-
рии бывших карьеров, вблизи суще-
ствующей городской жилой застрой-
ки микрорайона «Южный»  г. Часов Яр 
на рекультивированной территории 
и производственной площади цеха 
№2, на которой планируется перенос 
производства неформованных огне-
упоров, а именно массы  кварцегли-
нистой для выполнения монолитной 
футеровки сталеразливочных ковшей 
марки МКГ с участка цеха №3, мерте-
лей и молотых материалов с участка 
цеха №5.

В материалах Генерального  пла-
на г. Часов Яр 2018г.необходимо 
предусмотреть перенос огнеупор-
ного производства ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» (цехов 
№1,№3,№4,№5 )     с 2036г, но при этом 
предусмотреть его поэтапный пере-
нос в расчетном сроке Генерального 
плана ( т.е. в период с 2018г. до 2036 
г.) в зависимости от финансово - эко-
номического состояния предприятия.

На основании вышеизложенно-
го ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» предлагает:

1. Заказчику проекта Генерально-
го плана г. Часов Яр 2018г – Часовояр-
скому городскому совету и институ-
ту-разработчику Генерального плана 
г. Часов Яр 2018г- ДП «ДІПРОМІСТО» 
доработать проект с учетом :

- материалов Краткого технико-
экономического доклада по переносу 
городских строений и промобъектов 
с площадки Часово-Ярского месторо-
ждения огнеупорных глин, разрабо-
танных Государственным Проектным  
Институтом «ДОНБАССГРАЖДАНПРО-
ЕКТ» в 1980г.;

- материалов Генерального  плана 
г. Часов Яра, разработанного в 1984г и 
утвержденного решением Донецкого 
облисполкома №427 от 11.10.1987г.

Предусмотреть производство 
огнеупорной продукции в период 
2018г.-2036г. В цехах №2, №3, №5 ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комби-
нат».

2. Часовоярскому городскому 
совету опубликовать материалы ге-
нерального плана города Часов-Яр 
2018г. для общественного обсужде-
ния  после их доработки.

 “ЩОДО ПРИВЕДЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

М. ЧАСІВ ЯР 2018 У ВІДПОВІД-
НОСТЬ ДО ІСНУЮЧОГО СТАНУ”.

На теперішній час триває ка-
пітальний ремонт будівлі по вул. 
Цілинників,2 під “Центр надання ад-
міністративних послуг Часовоярсь-
кої міської ради”, яка розташована на 
площі залягання корисних копалин 
загальнодержавного значення (во-
гнетривка глина). Згідно п. 3.2 “Будів-
ництво” Державних будівельних норм 
України А.2.2-3-2014 “Склад та зміст 

проектної документації на будівницт-
во”,  будівництво це  — нове будів-
ництво, реконструкція, капітальний 
ремонт та технічне переоснащення 
об’єктів будівництва. Тобто є ознаки 
забудови площ залягання корисних 
копалин загальнодержавного значен-
ня, що регулюються Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 17.01.1995 
р. № 33 “Про затвердження Положен-
ня про порядок забудови площ заля-
гання корисних копалин загальнодер-
жавного значення”, у відповідності до 
пункту 3 якої “Вибір  площадок,  розро-
блення   містобудівної   проектної до-
кументації  на   забудову   здійснюється   
лише   за   наявності гірничо-геоло-
гічного  обґрунтування  і  підлягають  
погодженню   з територіальними ге-
ологічними підприємствами,  органа-
ми  державного гірничого нагляду та 
охорони навколишнього природного 
середовища”. Під час вибору будівлі та 
розроблення проектно-кошторисної 
документації жодного обґрунтування 
чи погодження не було отримано.  

В той же час у мікрорайоні “Схід-
ний”, який розташований за межами 
Часів-Ярського родовища вогнетрив-
ких глин і де планується подальша 
розбудова м. Часів Яр, знаходиться  
об’єкт комунальної власності — Місь-
кий Палац культури. Станом на сьо-
годні цей об’єкт закритий і перебуває 
у вкрай занедбаному стані. Доцільно 
було б саме цей об’єкт, після прове-
дення капітального ремонту, можна 
було б використати під створення 
“Центру надання адміністративних 
послуг Часовоярської міської ради”.

На теперішній час у власності 
Часовоярської міської ради немає 
соціального житла. Не планується на-
явність соціального житла і в проекті 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р. 
В той же час на території міста є два 
гуртожитки, розташовані за адресами: 
вул. Південна 4а, вул. Горького 4. Ці 
гуртожитки державної власності зна-
ходяться в управлінні та утримуються 
коштом ПАТ “Часівоярскький вогне-
тривкий комбінат”. На протязі довгого 
часу, в порушення вимог законодав-
ства, Часовоярська міська рада від-
мовляється приймати ці гуртожитки 
державної власності до комунальної 
власності територіальної громади м. 
Часів Яр.  

Станом на теперішній час на ба-
лансі ПАТ “Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат”  знаходиться Палац 
культури. Цей Палац розташований 
на площах залягання корисних копа-
лин загальнодержавного значення. 
Щорічно на утримання Палацу куль-
тури та заробітну плату працівникам 
підприємство витрачає понад 2 млн. 
грн.  Що буде робити  Часовоярська 
міська рада у разі припинення фінан-
сування ПАТ “Часовоярський вогне-
тривкий комбінат” Палацу культури? 
Чи буде утримувати його за бюджетні 
кошти, чи  буде  будувати новий Палац 
культури на мікрорайоні “Східний”, 
чи відновить існуючий на мікрорай-
оні “Східний”. В проекті Генерального 
плану м. Часів Яр 2018р. це питання не 
відображено. 

Щорічно ПАТ “Часівоярський во-
гнетривкий комбінат” поповнювалось 
випускниками професійно-технічного 
училища м. Часів Яр. Професійно-тех-
нічне училище має навчальну вироб-
ничу базу,  гуртожиток та спортив-
ний майданчик.   Станом на сьогодні 
навчання в професійно-технічному 
училищі м. Часів Яр зупинено, що в 
подальшому вплине на забезпечення   
ПАТ “Часівоярскький вогнетривкий 
комбінат” молодими кваліфікованими 
кадрами. Проект Генерального плану 
м. Часів Яр 2018р. не передбачає за-
ходів щодо  комплектації підприємств 
міста Часів Яр кваліфікованими кадра-
ми. 

Будівлю загальноосвітньої шко-
ли №16, яка має історичну цінність, 
зруйновано. Оскільки, згідно  про-
ектних рішень КТЕДу, розробленого 
“ДОНБАССГРАЖДАНПРОЕКТ” у 1980р. 
та Генерального плану м. Часів Яр 
1984р.  затверженного решениям  
Донецького облвиконкому №427 від 
11.10.1987р., планувалось перенесен-
ня вогнетривкого виробництва  на 
мікрорайон “Південний” (Цех №2), то 
загальноосвітню школу №16 була б 
використано за цільовим призначен-
ням. В той же час було використано 
майже 40 млн.грн. бюджетних коштів 
на капітальний ремонт і благоустрій 
ЗОШ №17, що розташована  на площах 
залягання корисних копалин загаль-
нодержавного значення. Ці роботи 
виконані всупереч вимог Постанови 
КМУ №33.

В матеріалах проекту Генерально-
го плану м. Часів Яр 2018 року, опри-
люднених Часівоярською міською ра-
дою,  в розділі Аналіз існуючого стану 
міста (Стор. 3) переробна промисло-
вість представлена ТОВ «Виробнича 
фірма «Гідрозалізобетон» виробляє 
вироби з цементу, бетону та штучного 
каменю для будівництва.

В дійсності, існують два підпри-
ємства на одній площі і зареєстровані 
за одною адресою 84551, Донецька 
обл., Бахмутський район, місто Часів 

Яр, вул. О. Кошового, буд.1, а саме: 
Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю виробнича фірма «Гідрозалізо-
бетон» (ТОВ ВФ «Гідрозалізобетон») та 
Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Часовоярський завод гідро-
залізобетон» (ТОВ «ЧЗГ»).

На час розгляду проекту Гене-
рального плану м. Часів Яр 2018р. 
вищеназвані підприємства не виро-
бляють ніяких виробів, їхні виробничі 
будівлі та споруди, за винятком ого-
рожі та адміністративних будівель, 
демонтуються. 

При розробці Генерального 
плану м. Часів Яр 2018р цей факт не 
враховано ні Замовником (Часовояр-
ська міська рада),  ні Виконавцем (ДП 
“ДІПРОМІСТО”).

Ніяких заходів, щоб підприємство 
працювало та забезпечувало  робочі 
місця у м. Часів Яр Часовоярською 
міською рабою не прийнято.

Протягом розрахункового пе-
ріоду,  діючого на теперішній час 
Генерального плану м. Часів Яр, 
розробленого в 1984 році  та затвер-
дженого рішенням Донецького обл-
виконкомом № 427 від 11.10.1987р. 
в місті Часів Яр на площах Часів-Яр-
ського родовища вогнетривких глин 
загальнодержавного значення, в по-
рушення вимог Кодексу України «Про 
надра» і Постанови Кабінету міністрів 
України №33 від 17.01.1995 р. «Про за-
твердження Положення про порядок 
забудови площ залягання корисних 
копалин загальнодержавного зна-
чення» у межах ліцензійній площі та 
гірничого відводу ПАТ “Часівоярський 
вогнетривкий комбінат” відбулось 
будівництво об’єктів, не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин за-
гальнодержавного значення, а саме:

- по вул. Центральній (колишня 
вул..Комсомольська): 

- магазин  «Еліт» ЧП Масловой 
О.П.;

- магазин ЧП Майорова О.О.
- магазин на автобусній зупинці 

навпроти Будинку культури ПАТ «Часі-
воярський  вогнетривкий комбінат».

- по вул. Дубровського (колиш-
ня вул. Совнаркома) храм християн-
євангелістів. 

- гаражного кооперативу “Центр” 
по вул. Ковалевського (колишня Мен-
жинського) у санітарно-захістній зоні 
колишнього кар’єру “30 ЛЕТ ВЛКСМ”, 
де спостерігається  руйнування вна-
слідок зсувів. Поруч розташована 
котельня №1 ПО Костянтинівка тепло-
мережа, яка також знаходиться на зсу-
вонебезпечній ділянці.

- гаражного кооперативу  та “Юг” 
по вул. Дніпровська (колишня Артема) 
у санітарно-захістній зоні колишнього 
кар’єру “Днепровский”, території яких 
на теперішній час є зсувонебезпечни-
ми.

Була розроблена та затверджена 
рішенням Часовоярської міської ради 
від 29.03.2012 р №6/21-264 «Технічна 
документація з інвентаризації земель 
м. Часів Яр».  В неї були помилково 
внесені  залишкові розрізні тран-
шеї колишніх кар’єрів, наповнених 
кар’єрними водами, як об’єктів вод-
ного фонду, а саме:

1. «Дніпровський» площею 
26,725га, на який розроблено водого-
сподарський паспорт;

2. «Хлібозаводський» площею 
4,41га;

3. «Центральний» площею 8,80га;
4. «Шевченко 1» площею 0,9245га;
5. «Шевченко 2» площею 0,8227га;
Ця документація прийнята з по-

рушенням вимог Кодексу України 
“Про надра” та Постанови КМУ №33, 
тому що вищевказані об’єкти знахо-
дяться на території гірничого відводу 
(Акт про надання гірничого відво-
ду на вогнетривку глину № 3362 від 
06.08.2018р.), наданого  ПАТ «Часіво-
ярський вогнетривкий комбінат», на 
ліцензійній площі.  

Генеральний план містить такі 
явно неузгоджені позиції, як відсут-
ність інформації про використання 
поетапно виведених з експлуатації 
кар’єрів складових частин ділянки 
«Міська» (кар’єри «Міський. Перший 
етап» та «Міський. Цех №1»), хоча ро-
боту першої з них планується припи-
нити вже починаючи з 2027р. Згідно 
наведених креслень, ніяких об’єктів 
міської інфраструктури в їх межах не 
планується.

Слід зазначити, що діючий кар’єр 
“Міський. 1 етап відпрацювання” не 
зображений у графічній частині Гене-
рального плану м. Часів Яр 2018р, та 
не згаданий у текстовій частині.

Окремо, звертаємо Вашу увагу:
Фахівцями гірничого управлін-

ня ПАТ “Часівоярський вогнетривкий 
комбінат” розроблено Програму роз-
витку гірничого управління ПАТ «Часі-
воярський вогнетривкий комбінат» з 
видобутку глин з 2018р. по 2050р. на 
землях міста Часів-Яр», та виконано 
деякі заходи, щодо забезпечення її ви-
конання, а саме:

- ПАТ “Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат” придбав у власність 
об’єкти нерухомості колишнього ЗАТ 
“Гарант”, з метою виносу допоміжних  
виробництв за межі площі  залягання  

корисних копалин (вогнетривкої гли-
ни), зокрема  електромеханічний цех 
№2.

- ПАТ “Часівоярський во-
гнетривкий комбінат” придбав у 
власність об’єкти нерухомості ко-
лишнього Часів-Ярського спеціалізо-
ваного управління (ЧСУ), розташовані 
в межах гірничого відводу на площі 
залягання корисних копалин, які пла-
нується використовувати у гірничому 
виробництві. В той же час гуртожиток 
ЧСУ, що був розташований в мікро-
районі “Східний”,  за межами площі 
залягання  корисних копалин і який 
Часовоярська міська рада мала при-
йнята у комунальну власність тери-
торіальної громади м. Часів Яр  —  де-
монтовано, внаслідок бездіяльності 
Часовоярської міської ради.

- З метою безпечного знаходжен-
ня працівників підприємства в рай-
оні,  на якому спостерігаються зсувні 
явища (район бортів колишнього 
кар’єру “30 ЛЕТ ВЛКСМ”), було прий-
нято рішення та виконуються роботи 
з демонтажу Цеху №1, територія якого 
планується у подальшому під розви-
ток кар’єру “Міський. 2 етап відпрацю-
вання”.

- ПАТ “Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат” має об’єкти незавер-
шеного будівництва  в мікрорайоні 
“Східний”  для подальшого будівницт-
ва двох п’ятиповерхових будинків за-
гальною кількістю 120 квартир, в тому 
числі: 20 — однокімнатних,  72 — дво-
кімнатних,  28 — трикімнатних). ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат” планує  завершення будівництва 
цих будинків після отримання місто-
будівних умов і обмежень на розроб-
ку проектно-кошторисної докумен-
тації для будівництва нових кар’єрів,  
однією із складових якої буде потреба 
у відселенні людей та визначена  іх 
кількість. 

З огляду на вищенаведене ПАТ 
“Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат”  пропонує:

1. Замовнику проекту  Гене-
рального плану м. Часів Яр 2018р. - 
Часовоярськой міський раді та інсти-
туту-розробнику Генерального плану 
м. Часів Яр 2018р. — ДП “ДІПРОМІСТО”, 
виправити помилкову інформацію, 
що вказана в розділі Аналіз існуючого 
стану міста і привести її у відповідність 
до існуючого стану, при доопрацю-
ванні матеріалів Генерального плану 
м. Часів Яр 2018р врахувати положен-
ня ст. 24, 25, 56, 58, 65 Кодексу Украї-
ни «Про надра» і Постанови Кабінету 
міністрів України №33 від 17.01.1995 
р. «Про затвердження Положення про 
порядок забудови площ залягання ко-
рисних копалин загальнодержавно-
го значення» та врахувати наведену 
вище інформацію. 

2. Замовнику та розробнику 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р. 
передбачити в матеріалах проекту Ге-
нерального плану м. Часів Яр 2018р.  
розміщення об’єктів промислового 
виробництва ПАТ “Часівоярський во-
гнетривкий комбінат” а саме: цехи з 
виробництва вогнетривких виробів 
№2, №3, №4, №5,  кар’єри з видобут-
ку вогнетривкої глини “Міський 1 
етап відпрацювання, “Блок-9” та інші  
об’єкти виробництва.

3. Замовнику та розробнику 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р. 
передбачити розміщення “Центру на-
дання адміністративних послуг Часо-
воярської міської ради” в мікрорайоні 
“Східний”.

4. Замовнику та розробнику 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р. 
передбачити передачу гуртожитків 
державної власності за адресами: вул. 
Південна 4а, вул. Горького 4 до  кому-
нальної власності територіальної гро-
мади м. Часів Яр.

5. Замовнику та розробнику 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р. 
передбачити будівництво нового або 
капітальний ремонт існуючого Місь-
кого палацу культури в мікрорайоні 
“Східний”.

6. Замовнику та розробнику 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р. 
висвітити питання комплектування 
кваліфікованими кадрами підпри-
ємств м. Часів Яр.

7. Замовнику та розробнику 
Генерального плану м. Часів Яр 2018р. 
врахувати та використати “Програму 
розвитку гірничого управління ПАТ 
«Часівоярський вогнетривкий ком-
бінат» з видобутку глин з 2018р. по 
2050р. на землях міста Часів Яр”.

8. Часовоярській міській раді 
оприлюднити матеріали проекту Ге-
нерального плану м. Часів Яр 2018р. 
для громадського обговорення пі-
сля  їх доопроцювання  інститутом-
розробником.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!
Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-

ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Главные специалисты: Сергея Владимировича СМАГЛИЯ; 
Виктора Николаевича СКАКУНОВА. 

ОЭБ: Татьяну Александровну ШАЛАМОВУ; Наталью Георги-
евну КРАСОВУ.

ЦЛК: Зою Павловну ОЗЕРОВУ.
Энергоцех: Сергея Викторовича ГОВОРУНОВА; Инну Серге-

евну КУЗЬМИНУ. 
Электромехцех №2: Наталью Алексеевну БЕЗЗАБАРНУЮ.
Цех №3: Дениса Александровича КОРЫТНОГО.
Цех №5: Надежду Владимировну ГОРБУЛЮ; Ирину Алексан-

дровну ЛАТЫПОВУ; Сергея Владимировича РОГАЧЕНКО; Вадима 
Алексеевича ТВЕРДОХЛЕБА.

РМЦ: Петра Витальевича ЧЕРНЫШОВА.
ЖДЦ: Сергея Владимировича БАЛАШОВА; Андрея Анатоль-

евича МИШУНИНА.
Карьер «Северный-Формовочный»: Александра Влади-

мировича БЕЛОУСА; Людмилу Федоровну КОЗАК; Виталия Васи-
льевича БЕЛИКОВА.

Карьер «Юго-Восточный»: Алексея Юрьевича КОБАРОВА.

Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда.

Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог. 

УЛЫБНИТЕСЬ!
***

Как-то настораживает фраза жены: "Я наложила, иди поешь, 
пока горячее".

***
Неопытные грибники часто ужинают, но редко завтракают.

***
Правильно организованная властью жизнь в стране, это 

когда у населения ни долгов, ни денег.
***

Если приходить с работы поздно, а уходить рано, то в кварти-
ре всегда будет чистенько.

***
Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, он со-

брался продавать квартиру.
***

Старение - это когда пересматриваешь старые фильмы, а ак-
теры там все моложе и моложе...

***
В деревне сгорел сеновал. Короче говоря, бордель закрыл-

ся.
***

Отец случайно проглотил флешку. Теперь его в семье так и 
называют папка с файлами.

***
Узнать проблемы любого государства очень просто. Они все 

перечислены в его гимне.
***

Показать свою крутость при помощи мата можно только в 
шахматах.

***
Собрали дочку в школу. А по деньгам, как замуж выдали.

***
Каждая буханка хлеба - это трагическая история зёрен, кото-

рые мечтали стать пивом, но не стали.
***

Только начнёшь, на путешествие в круиз откладывать. то туа-
летная бумага закончится, то лампочка перегорит.

Куплю пух, перо, старые перины, подушки.
 Продаются куры-несушки (красные и белые).

Тел.: 099-93-54-304

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В СВЯТО-БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

24 октября, среда, 07.00. Собор преподобных Оптинских старцев. Часы. Божествен-
ная литургия Иоанна Златоуста

26 октября, пятница, 08.00. Иверской иконы Божией Матери. Молебен с чтением 
акафиста и освящением воды

26 октября, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
27 октября, суббота, 07.00. Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Часы. 

Божественная литургия Иоанна Златоуста
27 октября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
28 октября, воскресенье, 07.00. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Святителя Афанасия 

(Сахарова). Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Утреннее молитвенное пра-
вило. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоуста

31 октября, среда, 08.00. Апостола и евангелиста Луки. Иконы Божией Матери «Из-
бавительница». Заказные молебны. Молитва об исцелении духовном и телесном

Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 39-58, (066) 734-22-28.

Загублений військовий квиток на ім'я Федас Данила Олек-
сандровича, виданий Артемівським ГУ ГМС України в Донецькій 
области, вважати недійсними.


Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной. Совмест-

ное проживание (в собственном доме).
Тел.: 067-94-25-620 (Ира)


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 

бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (вы-
борочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖИЗНЬ 

ЗА НЕДЕЛЮ 
За минувшую неделю, с 15 по 21 

октября у нас снова два новорожден-
ных. В Часовоярском исполкоме были 
зарегистрированы 1 мальчик и 1 де-
вочка.

Правда вдвое больше горожан за 
это время ушли из жизни — 4 женщи-
ны.

И наконец, была сыграна 1 свадь-
ба.

18 октября в картинной галерее 
Дворца культуры ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» прошла 
торжественная встреча, посвященная 
юбилейной дате – 10-летию образо-
вания яркого очага культуры, эстети-
ческого образования и воспитания 
– художественного отделения Школы 
искусств города Часов Яр.

Мероприятие было приурочено к 
празднованию Дня художника, который в 
нашей стране отмечается во второе вос-
кресенье октября. В качестве гостей в зале 
присутствовали представители всех веду-
щих учреждений культуры, образования 
нашего города, градообразующего пред-
приятия - огнеупорного комбината, руко-
водитель Бахмутского райсовета и пред-
ставитель райадминистрации, работники 
местного самоуправления, общественные 
активисты – люди, неравнодушные к судь-
бам культуры и искусства нашого края, са-
моотверженно и кропотливо помогающие 
молодому поколению в его творческом и 

профессиональном самоопределении, а 
также – выпускники и учащиеся художест-
венного отделения.

Несмотря на, казалось бы, небольшой 
юбилей – всего 10 лет прошло с момента 
образования Школы искусств Часов Яра, – 
история специализированного учрежде-
ния, где молодые часовоярцы приобща-
ются к высокому искусству, насчитывает 
гораздо больше времени.

Музыкальная школа в нашем городе 
была открыта в 1956 году по решению ис-
полкома Часов-Ярского Совета депутатов 
трудящихся. Она являлась филиалом Ар-
темовского музыкального училища, бы-
ла расположена в здании начальной шко-
лы возле цеха № 1 Часов-Ярского завода 
огнеупорных изделий им. Орджоникид-
зе. Занятия вели преподаватели Артемов-
ского музыкального училища. По классам 
фортепиано, баяна и скрипки обучалось 
более пятидесяти детей.

С 2001 года школой руководит Вик-
тория Филатова. 24 сентября 2008 года 
по решению Часовоярского исполкома 

ДМШ №3 была переименована в Школу 
искусств г. Часов Яр, в связи с открыти-

ем 1 сентября художественного отделе-
ния.

Особо теплые слова были сказаны в 
адрес преподавателя художественного от-

деления Виктории Леонидовне Нестеро-
вой.

-  Художник выкладывает на холст 
свои чувства и мысли. И такой талант дан 
Богом, поэтому продолжайте развивать 
ваши способности. Тем более, что хоро-
ши картины на мировых аукционах могут 
стоить очень дорого. Тем более, что у вас 
такой замечательный преподаватель, как 
Виктория Леонидовна, - сказал в своей 
приветственной речи председатель Бах-
мутского райсовета Евгений Пластун.

Вслед за руководителем райсовета 
поздравления и подарки юные художни-
ки получили от представителей Часовояр-
ского огнеупорного комбината. А самым 
таланливым ученикам были вручены гра-
моты отдела культуры и туризма Бахмут-
ской райадминистрации.

Музыкальные номера для гостей 
праздника подготовили и нынешние уче-
ники Школы искусств и выпускники прош-
лых лет, а также молодые таланты из Бах-
мута.

Сегодня в школе обучаются 135 ребят. 
А всего за 40 лет (с 1978 по 2018 гг.) в ней 
обучились около 4000 учеников.

ШКОЛА, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТАЛАНТЫ


