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НОВИНИ КИЇВЩИНИ

У ФАСТОВІ ОБИРАЮТЬ ЛОГОТИП МІСТА
Фастівчанам пропонують обра-

ти графічний знак – логотип міста з 
кількох варіантів.

Зараз триває процедура розро-
блення бренду міста, і проходить 
етап формування концепції та ство-
рення графічного знаку або логоти-
пу Фастова.

Організацією з розробки бренду 
були презентовані робочій групі 
ескізи графічного знаку. З метою 
визначення найоригінальнішого і 
сприйнятого фастівчанами логотипу, 
мешканцям міста запропонували об-
рати з презентованих варіантів лого-
типу той, що найбільше сподобався.

Обрання логотипу Фастова прово-
диться на виконання заходів плану 

місцевого економічного розвитку мі-
ста з метою створення маркетингової 
стратегії та у співпраці з ініціативою 
“Мери за економічне зростання”. За-
вершення процедури обрання гра-
фічного знаку логотипа міста Фасто-
ва – 1 жовтня 2019 року.

РОЗВ’ЯЗКИ ДЛЯ БОЯРКИ І ВИШНЕВОГО 
ОБІЦЯЮТЬ ЗБУДУВАТИ ЗА ДВА РОКИ
На проблеми з постійними зато-

рами на дорогах області постійно 
скаржаться жителі Київщини, зокре-
ма й мешканці Боярки та Вишневого, 
які годинами стоять на переїздах і не 
можуть спокійно добратися на робо-
ту до Києва та назад додому.

Голова Київської облдержад-
міністрації Михайло Бно-Айріян 
спільно з головами Боярки, Вишне-
вого та Києво-Святошинського райо-
ну провів нараду з “Укрзалізницею”. 
Мова йшла про сучасні та безпечні 
транспортні розв’язки. 

«Ми розпочали рух по будів-
ництву відповідних транспортних 
розв’язок для того, щоб питання 
переїздів було закрито назавжди. 
Це процес не одного тижня, але ми 
стартували. Ключова мета – побу-
дувати дві повноцінні розв’язки біля 
Вишневого та Боярки», – повідомив 
за результатами обговорення очіль-
ник області.

Аби вирішити дану проблему 
системно, учасники робочої зустрічі 
домовилися про початок розробки 
проектів для того, щоб протягом 
двох років побудувати транспортні 
розв’язки біля цих міст, а в подаль-
шому – по усіх «вузьких місцях ін-
фраструктури» по області.

Також голова зустрівся з ініціатив-
ною группою активістів з Боярки та 
Вишневого, з якими конструктивно 
проговорив реалізацію інфраструк-
турних проектів.

Повернути Переяславу-Хмельни-
цькому історичну споконвічну назву 
Переяслав пробували вже чимало 
разів. Проте постійно щось заважало.  

І ось ще одна спроба, сподіває-
мось, остаточна. 

Місто матиме назву Переяслав. 
Відповідне рішення прийняли 18 
вересня на засіданні комітету Вер-

ховної Ради з питань організації 
державної влади, місцевого самовря-
дування, регіонального розвитку та 
містобудування.

Місто з давніх-давен мало назву 
Переяславль, тобто це вказувала на 
те, що цей град належав Переясла-
ву або був заснований ним. І лише 
у 1943 році, щоб догодити високим 
партійним чиновникам на відзнаку 
Переяславської ради й великих за-
слуг Богдана Зиновія Хмельницького 
місто перейменували на Переяс-
лав-Хмельницький.

”Сподіваюсь, Верховна Рада та-
кож підтримає цю пропозицію та від-
новить історичну справедливість”, – 
написала прес-секретар голови Ради 
Дмитра Разумкова Ольга Туній

ПЕРЕЯСЛАВУ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
МОЖУТЬ ПОВЕРНУТИ ІСТОРИЧНУ НАЗВУ

У БІЛІЙ ЦЕРКВІ ЗАПРАЦЮВАВ ЗАВОД
 З ВИРОБНИЦТВА ПРЕПАРАТІВ 

З ПЛАЗМИ КРОВІ 

У Білій Церкві компанія «Біофар-
ма» відкрила  інноваційне вироб-
ництво препаратів з плазми крові. 
Такий завод-фракціонатор єдиний у 
Східній Європі, а у світі таких підпри-
ємств не більш десяти. 

Унікальний виробничий комплекс 

повного циклу збудований згідно 
світових стандартів якості з ультра 
сучасним обладнанням. Будівництво 
тривало 4 роки, в нього інвестували 
75 мільйонів доларів. 

Потужність підприємства дозво-
лятиме переробляти до одного міль-
йона літрів плазми на рік і завдяки 
унікальній технології виготовляти 
препарати, що рятують життя. До 
того ж, препарати в кілька разів де-
шевше ніж закордонні аналоги. 

Такий обсяг повністю забезпечить 
внутрішні потреби країни у препа-
ратах крові, а за рахунок заміщення 
імпортних поставок українською 
продукцією держава заощаджувати-
ме близько $100 млн на рік

А найбільше від цього ста-
ну речей страждають меш-
канці київських передмість, 
люди, які ще не є киянами, 
проте й жителями області 
назвати їх важко. Всі вони 
працюють в столиці, від-
правляють дітей у столичні 
школи і дитячі садки… Се-
ред мешканців Вишневого, 

Броварів, Бучі, Вишгорода, 
думається, немає людей, які 
сприймають себе як меш-
канців Київської області. 
Однак, користуватися ад-
мінпослугами столиці ці 
люди не можуть, як, власне, 
й ефективно вирішувати свої 
соціальні питання. Київ, не-
наче, коралами обліплений 

ще меншими адмінодиниця-
ми, сільський статус яких ви-
кликає не здивування, а сміх! 
Конча-Заспа, Романків, Ча-
бани, Віта Поштова, Гора, 
Петропавлівська Борщагів-
ка - назви цих сіл усіма нами 
сприймаються, як престижні 
київські мікрорайони. А го-
лови сільрад всіх цих «цар-
ських містечок», виглядають 
справжніми «главами київ-
ських адміністрацій».

В нормальному розумінні 
Київ і Київський регіон ма-
ють утворити спільну робочу 
групу (або будь-який інший 
орган) з депутатів київської 
міської і обласної рад, голов-

не завдання якої випрацюва-
ти якусь державну політику 
щодо створення київської 
агломерації. Вона повин-
на юридично опрацювати 
«кордони» між столичними 
адмінодиницями, розробити 
спільний план розміщення 
продуктивних сил міста й 
області, випрацювати єдину 
політику щодо спільної інф-
раструктури доріг, будівниц-
тва житла нна території об-
ласті тощо. A в ідеалі, такий 
орган мав би напрацювати 
єдиний погоджений гене-
ральний план київських пе-
редмість. 

Початок, закінчення на стор. 4

СТОЛИЧНА АГЛОМЕРАЦІЯ: 
МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Київ, окрім того, що є столицею України, є також столицею 
Київської області. Сам по собі цей факт, не є жодним відкрит-
тям, проте обласний функціонал у Києві підтверджується хіба 
наявністю в столиці обласних чиновників. Обидва суб’єкти міс-
цевого самоврядування (мається на увазі місто Київ і Київська 
область) є фактично сусідніми адмінутвореннями і відносини 
між ними, на жаль, не можна назвати - добросусідськими.

Петропавлівська Борщагівка. Фото: glavcom.ua

Верховна Рада дев’ятого 
скликання вже працює. За-
конопроекти вносяться на 
розгляд і приймаються із 

крейсерською швидкістю. 
Людям це подобається. 

Як більшість наших чи-
тачів, певно, пам’ятають, 

новообрана Верховна Рада 
9-го скликання розпочала-
роботу 29 серпня 2019 року. 
У цей день відбулося  уро-
чисте засідання парламенту, 
депутати склали присягу. За 
Конституцією у Верховній-
Раді мають працювати 450 
народних обранців, однак 
через Крим і Донбас фак-
тично їх 424.

Від столичної Київської 
області в українському пар-
ламенті працює 10 депута-
тів. Вісім з них представ-
ляють пропрезидентську 
партію «Слуга народу». Втім 
висувались вони як мажо-
ритарники. І лише один 
народний депутат вису-
вався від регіональної гро-
мадської організації «Біла 
Церква разом» (округ №90) 

і переміг. Це Микола Бабен-
ко. 

Теоретично народні об-
ранці здебільшого займа-
ються законотворчою ді-
яльністю. Проте фактично, 
як свідчить весь попередній 
досвід, народний депутат 
при мудрому підході до 
справ, може вирішити ба-
гато важливих і життєво 
необхідних питань у своєму 
окрузі для своїх виборців: 
економічних, комунальних, 
екологічних тощо. Депутат 
потрібен людям, а люди по-
трібні йому, і якщо такий 
зв’язок працює, це добре. 
Знати своїх депутатів необ-
хідно. Тому «НД» виріши-
ла познайомити читачів з 
ними.

Початок, закінчення на стор. 2

ЇХ ТРЕБА ЗНАТИ В ОБЛИЧЧЯ: 
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД КИЇВЩИНИ

Фото: Оскар ЯНСОНС

Тиждень тому працювала 
30-а сесія Київської обласної 
ради VІІ скликання. На по-
рядку денному було більше 50-
ти різних важливих питань, 
які депутати мали вирішувати. 
Одне з таких – Тарасівське 
родовище у Володарському 
районі, де бізнес хоче видобу-
вати циркон-рутил-ільмені-
тову руду. А цьому треба за-
побігти, оскільки Київщина і 
Україна в цілому втратить ро-
дючі чорноземи та річку Рось. 
Хіба влада забула Київське, 
Канівське та Кременчуцьке 
водосховища? 

Пленарному засіданню, 
власне, й передував мітинг 
протесту жителів Володар-
ського та Білоцерківського 
районів. Люди приїхали до 

очільників області  з жорсткою 
вимогою: не допустити ви-
добутку відкритим способом 
розсипних циркон-рутил-іль-
менітових руд на території 
родовища. І представники 
громад, і експерти, і виробни-
ки прекрасно розуміють, що 
видобуток зруйнує природу, 
зокрема, призведе до забруд-
нення і обміління (а фактично 
- знищення) річки Рось, під-
вищення радіаційного фону і 
втрати безцінних чорноземів. 
Додайте сюди значні ризики 
здоров’ю місцевих мешкан-
ців. І це тільки очевидні про-
гнозовані загрози. А ще треба 
враховувати потенційні ризи-
ки майбутнього і згадати про 
економічну оцінку екосистем-
них послуг. Фахівці прекрасно 

розуміють про що мова. І тоді 
вийде, що земля, природа, 
мільйони кубометрів цілющої 
води річки Рось, а також фло-
ра і фауна регіону коштують 

в тисячу разів більше ніж зба-
гачена сировина цирконію. В 
принципі, тут взагалі немає 
предмету торгу.

Початок, закінчення на стор. 3

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 
ЦИРКОН ПРОТИ ЛЮДЕЙ. ХТО КОГО?

Фото: Пресс-служба  КОР
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Округ №90 – Бабенко Микола 
Вікторович, 
ГО «Біла Церква Разом». 

У 2019 році бувобраний де-
путатом Верховної Ради 9 
скликання від ГО “Біла Церква 
Разом” як безпартійний. По-
зафракційний. Секретар Комі-
тету з питань соціальної політи-
ки та захисту прав ветеранів.

У 2015 році балотувався до 
Київської обласної ради 7 скли-
кання від “БПП” за округом 

№63 (м. Біла Церква). У 2014-2015 роках був головою Київської об-
ласної ради. У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання 
від “БПП” в окрузі №90 (Біла Церква). Був помічником депутата ВР 
8 скликання Артура Палатного на громадських засадах. 

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання від партії 
“УДАР” по 211 округу (Голосіївський район Києва). З 2010 року – 
депутат Київської обласної ради 6 скликання відпартії «УДАР». Го-
лова ГО “Біла Церква Разом”. З 2015 року — засновник та директор 
ТОВ “БіоПромЕнерго” та Центру залучення інвестицій “BC Invest”. 
Закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка за 
спеціальністю “Міжнародне приватне право”. Трудову діяльність 
розпочав у 2001 році помічником юриста. У 2003 році, отримавши 
право на здійснення адвокатської діяльності, розпочав приватну 
юридичну практику. Одружений, виховує сина.

Округ №91 – Дунда Олег 
Андрійович, 
«Слуга народу»

На 91-му окрузі в Київській 
області «слуга народу» Олег Ду-
нда випередив нардепа-само-
висуванця Сольвара. Обраний 
депутатом ВР від партії “Слу-
га народу”, але балотувався 
як мажоритарник, тобто не за 
партійним списком партії. Член 
комітету з питань організації 
державної влади, місцевого са-
моврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Був помічником депутата ВР 8 скликання Дениса Дзензерського 
на громадських засадах. У 2015 році балотувався до Київської місь-
кої ради 8 скликання від партії “Відродження” за округом №77.

Олег Дунда народився 6 березня 1980 року в місті Дніпрі. Закін-
чив Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки 
керівних кадрів і спеціалістів металургійного комплексу за спеціаль-
ністю “Фінанси”.З 2000 року працював провідним економістом в 
банку “Україна”.З 2001 року – економістом, старшим економістом, 
керівником управління, керівником департаменту в АКБ “Приват-
Банк” (м. Дніпро). 

Засновник ТОВ “ІБК “Атол”. З 2008 року обіймав посаду дирек-
тора ТОВ “А.В.С.”. З 2007 року працював керівником проектів в 
ТОВ “С.Ю. Десіжн”. В 2007 році був директором ТОВ “B.I.D.”. 

Округ №92 – Колюх Валерій 
Вікторович, 
«Слуга народу»

Став народним депутатом 
за підтримки партії “Слуга на-
роду” у виборчому окрузі №92 
(Тетіївський, Таращанський, 
Володарський, Білоцерківсь-
кий, Ставищенський та части-
на Сквирського районів). Член 
комітету з питань освіти, науки 
та інновацій.

У 2015 році балотувався до 
Київської міської ради 8 скликання від партії “Батьківщина” в 
окрузі №118 (Шевченківський район). У 2014 році балотувався до 
Верховної Ради 8 скликання за округом №92 як самовисуванець. У 
2002 році так само була спроба стати нардепом у ВР 4 скликання за 
округом №93 як самовисуванець.

Валерій Колюх був свого часу помічником депутата ВР 7 та 8 
скликань Олександра Онищенка на платній основі, а також депута-
та 6 скликання Володимира Олійника на громадських засадах, і де-
путата ВР 4,5,6 скликань Володимира Сівковича на платній основі 
та на громадських засадах. Працював також у Кабінеті Міністрів, 
був консультантом депутатської фракції Народного Руху України у 
Верховній Раді.

Народився 18 квітня 1973 року у селі Медвин Богуславського 
району. Закінчив філософський факультет КНУ ім.Т. Шевченка за 
спеціальністю “Політологія” та аспірантуру на кафедрі політичних 
наук. Також закінчив Київський університет права НАН України за 
спеціальністю “Правознавство”. Доктор політичних наук.

Валерій Колюх є професором кафедри політичних наук КНУ ім.Т. 
Шевченка. Валерій Колюх є автором понад 100 наукових публіка-
цій. 

Округ №93 – Скороход Анна 
Костянтинівна, 
«Слуга народу»

Анна Скороход до депу-
татства обіймала посаду за-
ступника директора з органі-
заційно-правових питань на 
будівельному комбінаті «Про-
грес». Раніше працювала юри-
стом у міській раді та різних 
комерційних компаніях. Закін-
чила Київський національний 
університет культури і мистецтв 

(спеціальність «Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм»), а 
також Національну академію внутрішніх справ України (спеціаль-
ність «Правознавство»).

Висунулась у народні депутати у виборчому окрузі № 93, (м. Пе-
реяслав-Хмельницький, Ржищів, Богуславський, Кагарлицький, 
Миронівський, Рокитнянський райони). 

Анна Скороход народилась 14 січня 1990 року у Вишгороді. Про-
живає в Борисполі. Член комітету ВР з питань енергетики та житло-
во-комунальних послуг.

Округ №94 – Дубінський 
Олександр Анатолійович, 
«Слуга народу»

Український журналіст, бло-
гер, ведучий програми «Гроші» 
і керівник творчої групи жур-
налістських розслідувань теле-
каналу «1+1». 

Народився 18 квітня 1981 
року в Києві. За інформацією 
самого Дубінського, він на-
вчався у 187-й школі в столиці, 
згодом закінчив три заклади 
освіти: технікум, Інститут харчових технологій за спеціальністю 
бухгалтер і аудит, а також Київський політехнічний інститут як ін-
женер-електрик.

З 2004 до 2009 року працював у газеті «Экономические известия», 
де став відомим як економічний журналіст. З травня 2009 по травень 
2010 року працював головним редактором журналу «Weekly.ua».

З 2009 року вів блоги на сайті «Української правди». З певного 
моменту редакція видання почала застерігати, що журналіст є не-
об’єктивним. Останній блог було опубліковано в середині 2015 року.

У 2010 році Олександр Дубінський став креативним продюсером 
департаменту журналістських розслідувань «1+1». У 2014 році — ве-
дучим програми «Гроші», продюсером «Українських сенсацій». У 
квітні 2017 року запустив персональний блог Dubinsky.Pro. 

На позачергових виборах до ВР балотувався як мажоритарник по 
94-му округу Київської області (м. Васильків, Обухів, Васильківсь-
кий і Обухівський райони) за підтримки партії «Слуга народу». 

ЗМІ та першоджерела вказують про цілу низку випадків, коли 
Олександр Дубінський та його проекти на «1+1» поширювали фей-
кову чи маніпулятивну інформацію.

У червні 2019 року широко поширилось відео, у якому Дубін-
ський називає гасло «Слава Україні!» нацистським, а легалізацію 
цього гасла в сучасній українській армії — «маразмом». У серпні 
новообраний народний депутат виправдовував вчинок дружини 
прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу — кидання на під-
логу хліба в аеропорту «Бориспіль» — тим, що попередня українська 
влада нібито героїзовувала пособників нацистів.

Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та мит-
ної політики.

Округ №95 – Горобець 
Олександр Сергійович, 
«Слуга народу»

Член комітету ВР з питань 
енергетики та житлово-кому-
нальних послуг, голова підкомі-
тету з питань сталого розвитку, 
стратегії та інвестиції.

Олександр Горобець наро-
дився 15 лютого 1978 року у 
Білій Церкві. 

Закінчив Київський націо-
нальний економічний універси-

тет (спеціальність «Фінанси»), Національну академію державного 
управління при президентові України. Магістр економіки та пра-
вознавства. Доктор філософії в галузі держуправління Міжнародної 
кадрової академії.

Працював у державному підприємстві «Інформаційний центр 
Міністерства юстиції України», де пройшов шлях від операто-
ра ЕОМ до директора Київської обласної філії. Також працював у 
сфері земельних ресурсів, архітектури та містобудування.

Є інформація, що Олександр Горобець є одним з розробників си-
стеми впровадження електронних сервісів щодо створення єдиного 
реєстру державного земельного кадастру. 

Був помічником депутата ВР 6 скликання Юрія Бута на платній 
основі та депутата ВР 5 скликання Євгенія Суслова на громадських 
засадах.

Депутат від виборчого округу № 95 (м. Ірпінь, частина Києво-Свя-
тошинського району). На час виборів – заступник генерального 
директора ТОВ «Сфера житлобуд». Засновник МП “Перукар”. Во-
лонтер БФ “Мистецька ініціатива”. Був заступником директора ДП 
“Укрспирт”. Був безпартійним, тепер член фракції партії «Слуга на-
роду». Проживає в селі Фурси Білоцерківського району.

Округ №96 – Василевська-
Смаглюк Ольга Михайлівна, 
«Слуга народу»

Балотувалась і перемогла 
на виборчому окрузі № 96 (м. 
Буча, Славутич, Бородянський, 
Вишгородський, Іванківський, 
Поліський райони). Завдяки 
високому рейтингу партії «Слу-
га народу» їй поступився відо-
мий Ярослав Москаленко. 

Ольга Василевська-Смаглюк 
народилась 23 червня 1985 року 
у  місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Закінчила Київський 
міжнародний університет (фах «Журналістика»), Національну ака-
демію статистики, обліку та аудиту (спеціалізація «Бухгалтерський 
облік»). З 2019 року навчається в аспірантурі цієї академії.

Спеціальний кореспондент, журналіст-розслідувач каналу «1+1». 
Працювала кореспондентом газети «День».

Член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політи-
ки.

Заміжня. Чоловік – Ігор Смаглюк.

Округ №97 – Галушко Микола 
Леонідович, 
«Слуга народу»

Микола Галушко — українсь-
кий правоохоронець та бізнес-
мен. З 2019 року — депутат ВР 
України від партії «Слуга наро-
ду». Член комітету ВР з питань 
правоохоронної діяльності.

Микола Галушко народився 5 
грудня 1979 року в селі Аргаяш 
Челябінської області у сім’ї ра-
дянського міліціонера Леоніда 
Галушка. Згодом його батька по міліцейській лінії перевели працю-
вати в Україну, де він дослужився до керівника обласного УБОЗу. 
Зв’язки з міліцією допомогли відкрити в Київській області свій біз-
нес — приватну охоронну фірму «Галід».

У 2001 році Микола Галушко закінчив Національну академію вну-
трішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Також навчався в 
інституті вищої кваліфікації Київського національного торговель-
но-економічного університету (спеціальність «Економіка»)

У 2002—2005 роках працював в УБОЗ ГУ МВС в Київській об-
ласті. З 2017 року разом з посадою директора ПП «ГАЛІД», Микола 
Галушко паралельно був радником директора ДП спиртової та ліке-
ро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Під час президентських виборів у березні 2019 року Микола 
Галушко був довіреною особою Володимира Зеленського в 97 окрузі.

У червні 2019 року Микола Галушко подав документи до ЦВК і 
зареєструвався кандидатом від партії «Слуга народу» на мажоритар-
ному окрузі № 97.

Проживає в Броварах. 
Одружений з Тетяною Галушко 2011 року, розлучений в 2017 році. 

Має від шлюбу доньку Дарину 2012 року народження.

Округ № 98 – Бунін Сергій 
Валерійович, 
«Слуга народу»

Обраний депутатом ВР 9 
скликання за виборчим округом 
№ 98 (м. Яготин, Бориспіль, 
Бориспільський, Згурівський, 
Переяслав-Хмельницький, 
Яготинський райони, частина 
Броварського району). Член 
комітету з питань аграрної та зе-
мельної політики.

У 2015 році був обраний депу-
татом Київської обласної ради 7 скликання від партії “Самопоміч” 
на окрузі № 35 (Києво-Святошинський район). У 2006 році балоту-
вався до Київської міської ради 5 скликання від Блоку Бориса Олій-
ника та Михайла Сироти.

Сергій Бунін народився 3 травня 1971 року у Києві. 
З 2001 року і до обрання депутатом включно працював директо-

ром ТОВ “Грант”. Голова громадської благодійної організації “Ліга 
підтримки вітчизняного виробника”. З 1991 по 2002 роки працював 
на посадах від водія до генерального директора у НВО “Укрпром-
будсервіс”.

Закінчив Український транспортний університет за спеціаль-
ністю “Інженер-механік” і КНУ ім.Т. Шевченка за спеціальністю 
“Правознавство”.

Проживає в Києві. Одружений, має сина.

Качний Олександр 
Сталіноленович, 
“Опозиційна платформа – 
За життя”

 Цей народний депутат також 
представник області. Проте він 
якби осторонь. Справа в тому, 
що він пройшов до Верховної 
Ради 9 скликання від партії 
“Опозиційна платформа – За 
життя”. Качний  – член цієї 
партії та номер 36 у її списку. 
Член фракції та член комітету з 
питань гуманітарної та інформаційної політики.

З травня 2010 до лютого 2014 року — голова Київської обласної 
ради.

У 2015 році Качний був обраний депутатом Київської обласної 
ради і першим кандидатом від “Опозиційного Блоку”. Входив до 
однойменної фракції, до кінця 2018 року був її головою. Також був 
головою Київської обласної організації “Опозиційного Блоку”. У 
листопаді 2018 року вся організація перейшла до блоку “Опозицій-
на платформа – За Життя”.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання 28 номе-
ром у списку “Опозиційного Блоку”. У 2010 році був обраний де-
путатом Київської обласної ради за списком “Партії регіонів”, був 
переобраний її головою.

Після Євромайдану, у лютому 2014 року подав у відставку з поса-
ди голови обласної ради. 

У 2007 році балотувався до Верховної Ради 6 скликання 139 номе-
ром у списку “Соціалістичної партії України” як її член. У 2006 році 
був обраний до Київської обласної ради за списком СПУ.  

Закінчив Миколаївський національний університет ім.В.О. Су-
хомлинського за спеціальністю “філологія” та МАУП за фахом 
“фінанси”. Кандидат наук з державного управління. 

Одружений, має доньку та сина.



3НОВА ДОБА

ОГОЛОШЕННЯ!
ПП «БРИЗ-ПЛЮС-РВ» АЗС №5 має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Виробнича потужність розташована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., с. Митниця, вул. Чумацький 
Шлях, 2/В.
На АЗС №5 здійснюється приймання, зберігання та відпуск пального. Забруднюючі речовини, що викидаються в 
атмосферне повітря: вуглеводні граничні, бутан, пропан та одорант СПМ (суміш природних меркаптанів).
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися на протязі місяця з дня публікації до Київської облдержадміністрації 
за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Голова обласної ради 
Микола Стариченко зу-
стрівся з представниками 
територіальних громад і 
повідомив, що він осо-
бисто і депутати регіону 
розділяють їхнє занепоко-
єння з приводу можливої 
розробки родовища.

Як і обіцяв голова 
облради, на сесії депута-
ти переважною більші-
стю голосів підтримали 
звернення представників 
територіальних громад 
Володарського та Біло-
церківського районів 
щодо недопущення ви-
добутку цирконію. Це рі-
шення  Київської обласної 
ради направили для реагу-
вання до відповідних дер-
жавних органів. З цього ж 
приводу виступив на сесії 
й новообраний народний 
депутат України Микола 
Бабенко, який підтри-
мав вимоги мешканців 
Білоцерківського і Воло-
дарського районів щодо 
недопущення видобутку 
титану і цирконію. 

Зазначимо, що участь у 
роботі сесії взяв і голова 
Київської обласної дер-
жадміністрації Михайло 
Бно-Айріян.

Гостро постало також 
питання неефективно-
го використання кому-
нального майна спільної 
власності територіаль-
них громад, сіл, селищ, 
міст Київської області та 
доведення до банкрут-
ства деяких тепломереж 
області. Нарешті треба 
діяти по-господарськи, 
а не за політичними до-
мовленостями. Управлін-
ня з питань комунальної 
власності та житлово-ко-
мунального господар-
ства виконавчого апарату 
обласної ради спільно з 
депутатською робочою 
групою провели аудит 
усіх комунальних закладів 
облради. Хочеться споді-
ватися, що це дасть свої 
позитивні наслідки. 

Депутати Київської 
обласної ради також по-
дали низку звернень до 
відповідних державних 
установ щодо підтримки 
мистецької освіти, якості 
та доступності первинної 
медичної допомоги для 
сільського населення.

Вирішували й кадрові 
питання, оскільки змі-
нився склад депутатського 
корпусу. Достроково при-

пинили свої повноважен-
ня Сергій Бунін та Олек-
сандр Качний, які стали 
народними депутатами 
України. Їм на зміну при-
йшли Володимир Власен-
ко та Сергій Мазепа. 

Депутати затвердили 
порядок призначення на 
посади та звільнення з них 
керівників комунальних 
закладів охорони здоров’я 
та освіти, і затвердили 
порядок проведення кон-
курсного добору на посаду 
керівників закладів куль-
тури спільної власності 
територіальних громад 

сіл, селищ, міст Київської 
області.

А комунальному закла-
ду вищої освіти Київської 
обласної ради «Академії 
мистецтв» присвоїли ім’я 
Павла Чубинського, ви-
датного громадського ді-
яча, фольклориста, авто-
ра слів Державного Гімну 
України.

Депутати обласної ради 
проголосували за зміни до 
низки обласних програм. 
Таким чином, підтримали 
проведення природоохо-
ронних заходів, соціально 
незахищені верстви на-

селення, дітей, учасників 
АТО, хворих, спортивну 
молодь. А також малих 
і середніх підприємців, 
забезпечення утеплення 
багатоповерхівок ОСББ, 
вдосконалення екстреної 
медичної допомоги та ви-
рішення інших нагальних 
для Київщини потреб.

Під завершення сесії 
обласної ради за вагомий 
особистий внесок в со-
ціально-економічний та 
культурний розвиток Ки-
ївської області, сумлінну 
працю та активну громад-
ську позицію нагрудним 

знаком «За заслуги перед 
Київщиною» відзначили 
низку працівників і депу-
татів.

Відзнаки вручені, це до-
бре. Але гостре питання 
родовища у Володарсько-
му районі, де бізнес хоче 
видобувати циркон-ру-
тил-ільменітову руду, ли-
шається. Чи переможе 
здоровий глузд, а не гроші 
цього разу? Дуже б хоті-
лось вірити у краще.

Олесь СЕРБИН
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ТРИДЦЯТА СЕСІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ: ЦИРКОН ПРОТИ ЛЮДЕЙ. ХТО КОГО?

Україна стала третім за обсяга-
ми постачальником агропродукції 
до Європейського Союзу. Про це 
повідомляють аналітики аграрного 
ринку. За останніми даними, наша 
країна поставила на ринок Євросою-
зу продукції сільського господарства 
на суму 5,9 млрд євро. Китай за рік 
наторгував у Європі на 200 млн євро 
менше і поступився нам третім міс-
цем рейтингу. Перші дві позиції за-
лишилися незмінними: США прода-

ли до ЄС товарів на 12,4 млрд євро, 
Бразилія – на 11,8 млрд євро.

Україна суттєво наростила обсяги 
свого експорту агропродовольчих 
товарів. Приріст вартості склав 6% 
або 331 млн євро за рік. Також цей 
показник виявився на 89 млн євро 
вищим, ніж приріст європейських по-
ставок в Україну. Позитивне сальдо 
торгівлі України агропродовольчою 
продукцією з ЄС склало майже 3,8 
млрд євро.

Україна, окрім того, займає 16 
місце у ТОП-20 серед основних ім-
портерів агропродовольчої продук-
ції з ЄС. Основний приріст експорту 
з Євросоюзу припав на поставки 
продукції в США, Алжир і Україну. У 
річному обчисленні він становив для 
США + Є473 млн або + 2%, для Ал-
жиру: + Є291 млн або + 12%, для 
України: + Є242 млн або + 13%. 

УКРАЇНА ЗАЙНЯЛА 3 МІСЦЕ СЕРЕД ПОСТА-
ЧАЛЬНИКІВ АГРОПРОДУКЦІЇ В ЄС

У Білій Церкві кілька днів тому 
відбулася неординарна подія: за-
сідання Міжнародного трейд-клубу 
при Київській обласній торгово-про-
мисловій палаті.

Про це повідомляється у Білоцер-
ківській міській раді.

Трейд-клуб працює в Україні по-
над 20 років та об’єднує майже 60 
керівників торгових місій, посольств 
та інших міжнародних організа-
цій, які акредитовані на території 
України. Основною метою роботи 
трейд-клубу є ознайомлення дипло-
матів з економічним, експортним та 
науково-технічним  потенціалом як 
кожного регіону окремо, так і країни 
в цілому. Тож представники понад 
20 іноземних делегацій, які відвідали 
Білу Церкву цього дня, мали змогу 
оцінити економічні показники та 
інвестиційну привабливість міста і 
налагодити нові знайомства для по-
дальшої співпраці.

Міський голова Білої Церкви 
Геннадій Дикий у своїй промові 
наголосив, що сьогодні громада ро-
звивається і не втрачає лідерських 
позицій на Київщині. Він зазначив, 
що у місті нині діє 350 промислових 
підприємств, 80 з яких здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність. 
Серед пріоритетних галузей промис-
ловості – гумотехнічна, енергетика і 
переробка, харчова промисловість, 
фармакологія, машинобудування, 
виробництво будівельних матеріалів 
тощо.

У Білій Церкві розвинена соціаль-
на інфраструктура, яка є однією з 
найкращих в Україні, сформований 
ринок праці з достатньо високо-
кваліфікованих кадрів, підготовці 
яких сприяє розгалужена мережа за-
кладів освіти та науки.

Місто має високий рівень інве-
стиційної привабливості та рейтинг 
кредитної спроможності uaBBB+ 

з прогнозом «стабільний», що від-
криває можливості для співпраці з 
міжнародними організаціями. Се-
ред найбільших майданчиків для 
залучення інвесторів у Білій Церкві – 
Індустріальний парк, КП БМР «Біло-
церківський вантажний авіаційний 
комплекс» та інші.

Для затвердження прозорого та 
ефективного механізму фінансо-
во-кредитної підтримки підприємців 
у міському бюджеті в частині част-
кового відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами банків для під-
приємців виділено 500 тис. грн.

Директор з розвитку бізнесу Інду-
стріального парку Білої Церкви Ан-
дрій Ропіцький зупинився на можли-
востях розвитку в місті та наголосив, 
що протягом останнього часу в Білій 
Церкві відкривається одне велике 
підприємство щороку, і ця динаміка 
зростає: у цьому році було відкрито 
два таких підприємства. Цьому спри-
яють інженерні мережі, відповідні 
ринки збуту, наявність кваліфікова-
них фахівців тощо.

Після засідання були проведені 
двосторонні зустрічі делегатів Між-
народного трейд-клубу з представ-
никами ділових кіл регіону, що пе-
редбачає обмін інформацією між 
представниками компаній з метою 
налагодження можливої подальшої 
співпраці. Також учасники заходу 
відвідали підприємство «Термо-Пак» 
та побували у парку «Олександрія».

У БІЛІЙ ЦЕРКВІ ПРОЙШОВ 
МІЖНАРОДНИЙ ТРЕЙД-КЛУБ

В Україні нараховується від 80 до 
100 тисяч пасічників. Такими циф-
рами поділився директор з розвитку 
компанії-експортера меду «Асканія-
пак» Віктор Іванченко. За його слова-
ми, щодо теми чисельності пасічників 
існує велика кількість спекуляцій. За 
різними даними називали цифри від 
200 до 400 тисяч.

«Щоб отримати більш-менш ре-
альну цифру, ми проаналізували 
структуру експорту за декілька років 
та вивели середню партію, яку ми за-
куповуємо, сьогодні це 900 кг. Вра-
ховуючи середній медозбір на рівні 
80 тис. тонн, прийшли до того, що 
кількість пасічників в Україні не пере-
вищує 100 тисяч», – розповів Віктор 
Іванченко.

Він поінформував, що близько 
60% меду виробляється на лю-

бительських пасіках, де кількість 
бджолиних сімей не перевищує 50. 
На долю професійних виробників, 
які обслуговують більше 200 сімей 
бджіл, припадає до 5% всього меду. 
Пасічники середнього рівня забезпе-
чують 25% продукції.

З огляду на таку структуру, в 
середньотерміновій перспективі 
Україна, яка швидко наростила обсяг 
експорту, ризикує так само швидко 
втратити обсяг виробництва.

По-перше, це грунтується на еко-
номіці. Вона не влаштовує жодну з 
ланок, в тому числі пасічника. Поточ-
на собівартість виробництва меду не 
дозволяє пасіці бути самоокупною, 
якщо її потужність менше 200 бджо-
линих сімей.

По-друге, на сьогодні мед є єди-
ним джерелом доходу для пасічника, 
і він дуже залежний від коньюнкту-
ри медового ринку, а вона зараз не 
дуже сприятлива.

Третє – це вік бджолярів. Середня 
вікова категорія пасічника, особливо 
дрібного, – пенсіонер. Рано чи пізно 
перед цими людьми постане питан-
ня, а чи є сили продовжувати. І чи 
переймуть цю роботу його діти або 
онуки.

УКРАЇНСЬКЕ БДЖОЛЯРСТВО: АНАЛІЗ РИНКУ

Можна привітати активістів та екологів 
з перемогою: річка Ірпінь та її долина увій-
шли до переліку заповідних «Смарагдових 
територій» України. Відповідні документи, 
зокрема, оприлюднив депутат Київської 
обласної ради Ігор Домбровський. Що-
правда екологічні приписи обласного рівня 
міські чиновники поки що намагаються 
ігрнорувати. Так наразі, цей важливий мо-
мент ще не врахований в оновленому гене-
ральному плані Ірпеня. 

«Смарагдова мережа» (Emerald Network) 
давно існує у світі та країнах Євросоюзу. 
Це новітня система природоохоронних те-
риторій, які мають особливу цінність для 
збереження флори, фауни та їх оселищ. 
Проект Закону України «Про території 
Смарагдової мережі» розроблений на вико-
нання міжнародних зобов’язань, взятих в 
рамках Угоди про асоціацію між Україною 
та Євросоюзом та участі у Конвенції про 
охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі. Київська 
область входить в трійку лідерів за обсягом 
площі смарагдових об’єктів. Щоправда, ба-
гато з них перебувають у критичному стані. 
Департамент екології Київської облдержад-
міністрації повідомляє, що наразі 106 нових 
пропозицій до Смарагдової мережі України 
підготовлені до затвердження Секретаріа-
том Конвенції про дикі види флори та фа-
уни. 

Дізнатись про об’єкти, які віднесені до 
Смарагдової мережі в Київській області 

можна за посиланням: http://emerald.net.ua/ 
На сайті департаменту екології та при-

родних ресурсів КОДА http://ecology-
kievoblast.com.ua/home/ecoMap оприлюдне-
но  всі об’єкти природо-заповідного фонду 
Київщини.

ЗАПЛАВА РІЧКИ ІРПІНЬ 
УВІЙШЛА ДО «СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ» 

Фото: wikipedia.org

Смарагдова мережа (Emerald Network) 
– це особливо цінні природоохоронні те-
риторії Європи. Українська частина 
Смарагдової мережі розроблялась з 2009 
року. У 2016 році громадська природоохо-
ронна ініціатива “Emerald – Natura 2000 
in Ukraine” визначила перелік територій, 
які на основі наукових даних мають бути 
включені до мережі Емеральд в Україні. 
У 2016 - 2017 роках, і до списку мережі 
внесли 78 нових заповідних територій. У 
2018 році додано документацію на вклю-
чення ще 46 територій. Всі ці пропозиції 
доопрацювали спільно з Департаментом 
екомережі та природно-заповідного фон-
ду Міністерства екології та природних 
ресурсів України. Більшу їх частину у 2019 
році передано до Секретаріату Бернської 
конвенції.

Довідка «НД»



4 НОВА ДОБА

А що в них?
Досвід інших столиць світу свідчить, що 

жодна з них в неазійській частині планети не 
розширюється адміністративним приєднан-
ням земель навколишньої області, оскільки 
все європейське передмістя чітко позначене 
юридично й території, що прилягають до 
будь–якої європейської столиці керуються 
адмінорганами місцевого значення утворе-
ними відповідними мікрогромадами. Скажі-
мо, Париж, який є удвічі меншим за Київ, 
(щоправда там мешкає удвічі більше насе-
лення), останні 87 років не розширювався, 
проте передмістя Парижа, функціонують 
кожне зі своєю мерію (на 70-90 тисяч осіб), 
і про приєднання передмість Парижа до сто-
лиці навіть мова не йде.  

«Увесь світ іде шляхом будівництва неве-
личких міст - супутників - це не переобтя-
жує їхню інфраструктуру, це не створює за-
йвих транспортних та екологічних проблем. 
Класичний випадок — Вашингтон, столиця 
США, — який має свій окремий округ – НД.), 
за 200 років жодного разу не розширювався, 
а навпаки його територія трошки зменшила-
ся», – говорить колишній голова Київської 
ОДА Євген Жовтяк. Часто-густо європейські 
столиці просто суттєво змінюють функціо-
нал своїх історичних центрів аби мотивува-
ти населення переселятися у передмістя, але 
так щоб вони не відчували, що переїхали 
«десь у село». Наприклад, агломерація «Вели-
кий Лондон», яка складається з 50 поселень 
розміром від 20 до 320 тисяч осіб, об’єднує 
два церемоніальних графства: однойменне, 
з 32 округами, і крихітний Лондонський Сіті 
- без такого поділу. Натомість у Сіті фактич-
но ніхто не живе – це невигідно. ТТак само - 
Великий Мадрид – це утворення площею 1,2 
тис. км², тоді як саме місто займає половину 
цієї площі й ділиться на 21 район. В автоном-
ному ж співтоваристві Мадрид ( це фактично 
приміська зона) - на 8 тис. км² живе 6,5 млн 
людей, вони послуговуються  25 окремими  
муніципалітетами. Там значно вища щіль-
ність населення, але ці люди не відчувають, 
що вони «НЕ мадридці», наприклад їм зали-
шене право обирати міський магістрат, але 
весь адмінсервіс вони мають, як кажуть, у 
себе «під носом». 

Трохи приміської історії
Початковий взаємозв’язок Києва і навко-

лишніх земель доводить хоча б той факт, що 
зовнішні кордони сучасного Києва визна-
чають міста – фактичні ровесники столиці: 
ББориспіль, Вишгород, скажімо, були за-

сновані у позаминулих тисячоліттях. Тож з 
початку ХХ століття створення генеральних 
планів Києва супроводжувалася розробкою 
регіональних, що обовязково враховували й 
Київську губернію. Ці плани містили у собі 
і прообраз зеленого пояса навколо міста 
шириною до 4 км. Проте зростання міста 
і темпів забудови навколишніх територій 
різко посилилося після Другої світової. Та 
найбільшої шкоди ландшафту київських пе-
редмість завдали хаотичні забудови околиць 
столиці вже в часи незалежності: гармоній-
ний розвиток територій не цікавив «хижих 
забудовників». 

Про столичну область і урахування ін-
тересів обласної громади годі й казати – з 
початку 1990-х років стали відчутні нові 
явища і процеси, насамперед «котеджний 
бум», втрата сільськогосподарських земель, 
занепад рекреаційної галузі – все це призве-
ло до напружених відносин Києва і області. 
«Котеджний бум» та інтенсивні процеси 
субурбанізації торкнулися й тих територій 
лісопаркового захисного пояса, які раніше 
залишалися «природними». Згодом, Київра-
дою все ж були сформульовані основні 
принципи містобудівного зонування, систе-
ма стимулів і обтяжень для особливо цінних 
ділянок, але при цьому практично відсутнє у 
1990 – 2000 х - роках містобудівне, земельне 
і природоохоронне законодавство, фактично 
дозволяло робити з київських передмість те, 
що ми бачимо сьогодні й повністю ігнорува-
ти інтереси області. 

Сумна сучасність
Нині навколо Києва складається щільне 

кільце багатоповерхової, багатоквартирної 
забудови, що включає серед іншого 7 міст. 
Разом з мегаполісом вони фактично утворю-
ють єдину міську пляму, яка постійно збіль-
шується в розмірах. Понад 50% працездат-
ного населення з найближчих до Києва міст 
працюють в столиці. У цих містах показники 
зайнятості в рази вищі, аніж по Київській 
області в цілому, а міграційне та загальне 
збільшення чисельності населення можна 
порівняти з відповідними київськими по-
казниками. Але спільні проблеми столиці та 
її області характеризуються значним техно-
генним та демографічним навантаженням на 
всю територію агломерації. 

«Наявність великої кількості радіоактивно 
забруднених земель, віднесених внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС до зони від-
чуження, а також увесь повітряний басейн 
Києва і промислових міст області залишаєть-

ся забрудненим. Викиди шкідливих речовин 
в атмосферне повітря як стаціонарними 
джерелами, так і пересувними засобами по 
всій області становили 167,5 тисяч тон, що 
складає 32,9% від рівня 1990 р. Значне за-
бруднення атмосфери здійснюється також 
автотранспортом», – говорить екологічний 
експерт фундації «Чинність закону» Михай-
ло Городецький. – До спільних екологічно 
небезпечних підприємств Київської області 
відносяться підприємства хімічної та наф-
тохімічної промисловості, електроенергети-
ки, значний екологічний тиск справляють 
підприємства харчової промисловості». 

Він додає, що серйозна проблема також 
виникла у зв’язку з незадовільним станом 
знешкодження та переробки промислових і 
побутових відходів, які «виробляє столиця», 
а «переробляє» область, і ця проблема набу-
ває все більшої актуальності. 

«Її неможливо розв’язати без запровад-
ження сучасних безвідходних та маловідход-
них ресурсозберігаючих технологій, впрова-
дити які обласний бюджет самостійно не в 
змозі», – зазначає Михайло Городецький.  

Окрім того, «найближчій Київщині» вкрай 
необхідна реконструкція і модернізація ко-
мунальних та промислових підприємств 
міст-супутників столиці, переобладнання їх 
сучасними природо-охоронними установ-
ками і до вирішення цих проблем обов’яз-
ково має приєднатися столичний бюджет. 
Також першочергового значення набуває 
проблема охорони водних ресурсів столиці 
і області. Значна кількість існуючих очисних 
споруд, що знаходяться в області, а обслуго-
вують виключно Київ, працює неефективно. 
Викликає занепокоєння й стан малих річок 

столичного конгломерату, які забруднюють-
ся не тільки стічними водами Києва, а й мі-
стами-супутниками. 

Що робити?
Взагалі пріоритетом промислової політики 

і Києва і області на сучасному етапі повинно 
бути підвищення ефективності виробни-
цтва і конкурентоспроможності продукції 
промисловості області на зовнішньому і 
внутрішньому ринках, які є факторами її за-

гального зростання. Важливим є розвиток, 
раціональне розміщення та ефективне ви-
користання науково-технічного потенціалу 
області, збільшення вкладу науки і техніки 
в її розвиток, реалізацію найважливіших со-
ціальних завдань, у тому числі збільшення 
робочих місць та підвищення зайнятості на-
селення, принаймні до рівня столиці. Адже 
не зважаючи на те, що історично Київщина 
формувалася як регіон з переважаючим ро-
звитком сільськогосподарського виробни-
цтва, нині вона є однією з найрозвинутіших 
індустріальних. Основу промислового по-
тенціалу області становлять 369 великих і 
середніх підприємств, на яких працюють 180 
тис. осіб. 

«На превеликий жаль, при всіх взаємних 
спробах впорядкувати структуру забудови 
територій «ближньої Київщини» і уберег-
ти їх природний, економічний та істори-
ко-культурний потенціал чіткого рішення 
з цього приводу ніколи не було вироблено. 
Обопільний намір чиновників міста і області 
«розвантажити» ці території, знизивши тут 
інтенсивність техногенних впливів, не знай-
шло ще жодного практичного здійснення», 
– говорить Вадим Гордін, експерт Інституту 
розвитку самоорганізації населення. 

«Сформований конгломерат суміжних з 
Києвом територій (міст та інших поселень), 
жодними нормативами навіть не передба-
чається створити, а не те що зробити з нього 
високо комфортну рекреаційно-паркову за-
будову зі створенням в них сучасного транс-
портного, інженерного, соціально-побутово-
го забезпечення, якою вона безперечно має 
бути», – жаліється  експерт.

Абсолютно очевидно, що назріла гостра 

необхідність сформулювати якусь концеп-
цію, генплан або будь-який інший спільний 
для Києва і області документ, заснований 
на законних підставах аби впорядкувати 
життя нашої столиці, її чудових передмість 
і можливо, принаймні у перспективі, замість 
совкових районів та областей створити євро-
пейську столичну агломерацію.

Олег СПОРНИКОВ

СТОЛИЧНА АГЛОМЕРАЦІЯ: МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Так званий «Великий Париж» з передмістями. Фото: RFI

ОГОЛОШЕННЯ!
ПП «БРИЗ-ПЛЮС-РВ» АЗС №3 має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Виробнича потужність розташована за адресою: 
Київська обл., Фастівський р-н., с. Фастівець, вул. Дружби, 1-А.
На АЗС №3 здійснюється приймання, зберігання та відпуск пального. Забруднюючі 
речовини, що викидаються в атмосферне повітря: вуглеводні граничні, бутан, пропан 
та одорант СПМ (суміш природних меркаптанів).
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися на протязі місяця з дня публікації до 
Київської облдержадміністрації за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1

ОГОЛОШЕННЯ!
ПП «БРИЗ-ПЛЮС-РВ» АЗС №4 має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Виробнича потужність розташована за адресою: 
Київська обл., Фастівський р-н., с. Триліси, вул. Незалежна, 87-А.
На АЗС №4 здійснюється приймання, зберігання та відпуск пального. Забруднюючі 
речовини, що викидаються в атмосферне повітря: вуглеводні граничні, бутан, пропан 
та одорант СПМ (суміш природних меркаптанів).
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися на протязі місяця з дня публікації до 
Київської облдержадміністрації за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1

Так може виглядати Київська столична агломерація
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У селищі Немішаєве 
Бородянського району, 
на території Інституту 
картоплярства НААН 
України, встановлено 
пам’ятник картоплі. На 

ньому бронзовими літерами ви-
карбувано слова президента НА-
АНУ, Героя України, академіка 
М.Зубця: «Картопля - найкра-
щий скарб людей тутешніх. Надія 
поколінь прийдешніх». Про 
здобутки і перспективи провідної 
наукової установи в галузі кар-
топлярства  розповідає завідувач 
відділом науково-інформаційно-
го та консалтингового забезпе-
чення Світлана Шмунь.

- Світлано Андріївно, роз-
кажіть про структуру інституту, 
які завдання виконує?

- До структури установи вхо-
дять відділи: селекції; біотех-
нології і біотехнічних систем; 
відтворення та оцінки якості на-
сіннєвої картоплі; виробництва, 
зберігання і переробки; науко-
во-інформаційного та консал-
тингового забезпечення, а також 
6 лабораторій, 3 сектори, Волин-
ська державна сільськогосподар-
ська дослідна станція, Поліська 
дослідна станція ім. О. Засухіна 
(Житомирська область), держав-
ні дослідні господарства  «Кор-
делівка», «Артеміда» (Вінницька 
область), Пархомівський опор-
ний пункт, Шишацький опорний  
пункт (Полтавська область), Ка-
линівський опорний пункт (Він-
ницька область). При  інституті 
працює аспірантура. Цьогоріч  
установа успішно  атестована  
Міністерством освіти і науки.

Завдяки мережі дослідних го-
сподарств маємо можливість 
впроваджувати у виробництво 
нові сорти картоплі, вивчати, як 
вони адаптуються до тих чи інших 
кліматичних зон, приміром Лісо-
степу, куди входить Полтавська 
область, або Полісся (Волинь, 
Житомирщина). Ми співпрацю-
ємо з іншими організаціями в 
різних регіонах України. Зокре-
ма, закладаємо демонстраційні 
ділянки, на яких висаджуємо 
різні сорти картоплі  і забезпе-
чуємо її науковий супровід. Тра-
диційно проводимо Дні поля.

- Інститут може похвалити-
ся багатьма виведеними сорта-
ми бульб. Щороку з’являються 
нові. Цікаво про це почути.

- На сьогодні в Державному 
реєстрі знаходяться 62 сорти кар-
топлі селекції Інституту карто-
плярства. Отож є великий вибір 
для споживачів за смаковими, 
кулінарними якостями, групами 
стиглості.  

Щороку випробовуємо декіль-
ка сортів. Наведу статистику. У 
2014 р. до Державного реєстру 
було внесено 4 сорти, в 2015 р. - 
6, 2016 - 1, 2017 - 2019 роках - по 5 
нових сортів. Вони проходять до-
реєстраційне сортовипробуван-

ня  на однорідність, відмінність 
і стабільність у Держсортслужбі 
України. І тільки тоді, коли фік-
сують названі ознаки, їх заносять 
до Державного реєстру. Під цими 
сортами розширюємо посівні 
площі у дослідних господарствах 
та опорних пунктах. 

Дуже добре зарекомендував 
себе і користується великим по-
питом надранній сорт Тирас з 
вмістом крохмалю 14,0-15,0%, 
споживчою якістю 8,4 бали. Він 
стійкий проти звичайного па-
тотипу раку та відносно стійкий 
проти фітофторозу. Гордістю на-
ших селекціонерів є  середньо-
стиглий сорт Слов’янка з вмістом 
крохмалю12,0-13,0%; дає ста-
більно високі врожаї - 48,0-62,0 
т/га в кінці вегетації. Взагалі, у 
кожного виробничника і аматора 
є свої улюблені сорти.

- А які новинки є у вашому кар-
топляному кошику?

- До них насамперед треба за-
нести новий сорт Мирослава з 
потенційною врожайністю від 
50 до 60 тонн з гектара. Він по-
сухостійкий, рекомендований 
для вирощування  у всіх зонах 
України. У ньому вміст крохмалю 
становить понад 17 відсотків, має 
високі споживчі якості - 8,2 бали. 
Стійкий до звичайного патотипу 
раку, відносно стійкий проти сте-
блової нематоди. 

Сорт Княгиня має потенційну 
врожайність ще вищу - 68 тонн з 
гектара! Придатний до вирощу-

вання у всіх кліматичних зонах. 

- Ваш інститут вперше в своїй 
історії створив кольорову буль-
бу. У торговій мережі її розбира-
ють, як гарячі пиріжки. Що вона 
собою являє? 

- Великим досягненням для 
нашої наукової установи є ство-
рені сорти з кольоровою м’якот-
тю. До таких належить Солоха. 
Ця бульба  в розрізі  темно-фіо-

летова. З рожевим забарвленням,  
середньопізній, столового при-
значення сорт Хортиця. Новин-
ки створені методом гібридиза-
ції з дикими формами картоплі. 
Українські селекціонери виро-
стили кольорову картоплю впер-
ше. Одним із авторів цього сорту 
є Микола Фурдига. Ми таким чи-
ном слідуємо світовій тенденції.

Ці сорти внесені до Держав-
ного реєстру, вже завоювали  
невелику нішу в ресторанному 
бізнесі, гіпермаркетах. Кілограм 
кольорової картоплі коштує до-
рожче за звичайну. Незважаючи 
на ціну, її розбирають, як гарячі 
пиріжки. За нашими спостере-
женнями, до цього продукту про-
являє великий інтерес молодь. 

- Чим кольорова картопля 
відрізняється від звичайної?

- У цих овочах, які вважаються 
дієтичними, великий вміст ан-
тиоксидантів. При постійному 
споживанні вони виводять з ор-
ганізму шкідливі речовини, є хо-
рошим профілактичним засобом 
для покращення роботи систем 
травлення та кровоносної, зміц-
нення імунітету.

Буде цікаво для господинь. 
Сорт Солоха не втрачає свій 
колір при запіканні. Якщо його 
поєднати з картоплею з білою, 
жовтою чи кремовою м’якоттю, 
вийде дуже ексклюзивне блюдо. 
Можете ним подивувати гостей. 
Селекціонер Микола Фурдига 
радить: якщо немає столового 

буряка, то в борщ кладіть кольо-
рові бульби! 

Інститут має майнові права, 
патент на ці сорти. У нинішньому 
році ми уклали ліцензійні дого-
вори на вирощування Солохи і її 
реалізацію з рядом  господарств. 
Оскільки в торговельній мережі  
кольорової картоплі не вистачає, 
під її вирощування плануємо ви-
ділити додаткові площі.

- Ви забезпечуєте насіннєвою 

картоплею тільки внутрішній ри-
нок, чи виходите і на зовнішній?

- Ми підписали меморандум 
про співпрацю з Узбекистаном. 
Згідно з ним, надали нашим 
партнерам  безкоштовно зразки 
картоплі, щоб побачити, як вони 
проявлять себе в умовах цієї краї-
ни.  Надалі  будемо обмінюватися 
результатами дослідів.

Постійно контактуємо з біло-
руськими колегами. Їх  запро-
шуємо до нас на семінари. Наші 
співробітники беруть участь в 
презентаціії власних доробок в 
Білорусі. 

А ось європейський ринок для 
нас закритий - відсутні квоти на 

насіннєву і продовольчу карто-
плю. Та ми не сидимо, склавши 
руки. Зараз напрацьовуються 
спільнідержавні стандарти, щоб 
їх адаптувати до європейських 
норм.

- Кліматичні зміни з підняттям 
температури відбуваються на 
всій планеті. Україна це відчула 
і на собі. Що тут можете пора-
дити?

 - Глобальне потепління зму-
шує нас міняти правила гри -тре-
ба вирощувати картоплю на по-
ливі у всіх кліматичних зонах! Є 
інша гостра проблема. Ще під час 
навчання  в агрономічних вузах 
добре засвоїли,  що на гектар тре-
ба вносити  не менше 60 тонн ор-
ганіки. А що маємо зараз? Навіть  
6 тонн цієї поживи не знайдеш! 
Якщо ті чи інші хімічні засоби ре-
комендовано застосовувати при 
вирощуванні насіннєвої бульби, 
то цього не можна робити, коли 
займаєшся продовольчою. 

Ми використовуємо сидераль-
ні культури як замінники ор-
ганічних добрив - жито, гірчицю, 
щоб очистити грунт і наповнити 
органічними речовинами, азо-
том.

З метою боротьби з шкідни-
ками і хворобами, а також для 
підживлення «другого хліба» ви-
користовуємо біологічні препа-
рати французького виробництва. 
Інститут картоплярства уклав 
договір з французькою фірмою 
«Лалеман» на проведення тема-
тичних дослідів по їх впровад-
женню. Влітку нинішнього року 
наші партнери, а також представ-
ники Німеччини, окремих афри-
канських країн побували на на-
ших дослідних полях. Вони були 
приємно вражені досягненнями 
науковців інституту. Французи 
навіть несподівано для себе з’я-
сували, що ці препарати діють на 
хворобу, на яку вони не думали.

- І насамкінець: де можна ку-
пити вашу продукцію?

- Ми здійснюємо реалізацію 
насіннєвого товару через сайт 
Інституту картоплярства, а також 
в магазині, який працює на його 
території. Тепер можна отрима-
ти насіннєву картоплю і через 
«Нову пошту».

Василь ЗАКРЕВСЬКИЙ 
Фото автора 

ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ КАРТОПЛЯ 
Українські селекціонери вперше виростили кольорову картоплю

ОГОЛОШЕННЯ!
ПП «БРИЗ-ПЛЮС-РВ» АЗС №2 має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря. Виробнича потужність розташована за адресою: 
Київська обл., Фастівський р-н., с. Веприк, вул. Житомирська, 305.
На АЗС №2 здійснюється приймання, зберігання та відпуск пального. Забруднюючі 
речовини, що викидаються в атмосферне повітря: вуглеводні граничні, бутан, про-
пан та одорант СПМ (суміш природних меркаптанів).
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися на протязі місяця з дня публікації до 
Київської облдержадміністрації за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1

ОГОЛОШЕННЯ!
ПП «БРИЗ-ПЛЮС-РВ» АЗС №1 має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Виробнича потужність розташована за адресою: 
Київська обл., Фастівський р-н., с. Ярошівка, вул. Войтенка, 3. 
На АЗС №1 здійснюється приймання, зберігання та відпуск пального. Забруднюючі 
речовини, що викидаються в атмосферне повітря: вуглеводні граничні, бутан, пропан 
та одорант СПМ (суміш природних меркаптанів).
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися на протязі місяця з дня публікації до 
Київської облдержадміністрації за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1

Світлана Шмунь
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6 НОВА ДОБА

інформує про намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання: 
09200, Київська обл., Кагарлицький район м. Кагар-
лик, вул. Незалежності, будинок 22, тел. (068) 327 
59 78.

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи – метою планової діяльності 
є розробка Центральної частини Північно-Східної 
ділянки Стайкінського родовища руслових пісків в 
акваторії Канівського водосховища в районі с. Стай-
ки на території  Кагарлицького району Київської 
області. Площа ділянки родовища складає 39,1га. 
Загальний обсяг запасів складає: кат. С1 = 3175 тис.
м3. 

Розробка Центральної частини Північно-Східної 
ділянки Стайкінського родовища руслових пісків 
планується здійснювати підводним карєром гідроме-
ханізованим способом, земснарядом із завантажен-
ням  на баржу. Розкривні породи відсутні.

Технічна альтернатива 1 Розробка підводного 
кар’єру гідромеханізованим способом за допомо-
гою земснаряду та плавучого пульпопроводу із на-
мивом пісків на берегові карти намиву та тимчасо-
вого зберігання продукції.

Технічна альтернатива 2 Не розглядається.
 
3. Місце провадження планованої діяльності, 

територіальні альтернативи – 
Центральна частина Північно-Східної ділянки 

Стайкінського родовища знаходиться в руслі р. 
Дніпро, в східній частині акваторії Канівського во-
досховища в адміністративних межах Кагарлицького  
району  Київської області.

Центральна частина Північно-Східної ділянки 
Стайкінського родовища розташована на затопленій 

водами Канівського водосховища площі колишньої 
заплави р. Дніпро, на відстані 800 м. від с. Стайки.

Територіальна альтернатива 1, 2
У зв’язку із апробацією запасів та чіткої географіч-

ної  прив язки не розглядається. Розташування є 
оптимальним з урахуванням апробованих запасів 
родовища станом на 01.06.2017 р Протокол ДКЗ 
України №4063 від 31.08.2017 р.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності – забезпечення  сировиною будівельної 
галузі регіону, збільшення надходжень у місцевий та 
державний бюджети. Вплив планованої діяльності на 
соціально-економічне середовище оцінюється як по-
зитивний та безпечний. Видобувна галузь дає мож-
ливість передбачити розподіл коштів між бюджетами 
різних рівнів і направлень.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності(потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
– дана діяльність передбачає розробку кар’єру піску 
відкритим способом на площі 39,1га. Абсолютна 
відмітка покриву корисної копалини змінюються від 
82,7 до 88,1 м, підошви – 76,2 м. Проектна потуж-
ність кар’єру  становить 153,7 тис. м3 на рік. Забез-
печеність затвердженими запасами при запланова-
ному видобутку складає 21,1 рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності встановлюються згідно чинного законодавства 
України і включають в себе: розробку  родовища в 
межах розвіданих та затверджених запасів; обмежен-
ня видобутку в нерестовий період; організації збору 
та видалення побутових та промислових відходів; 
дотримання нормативів при викидах забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря; виконання правил 
пожежної безпеки. 

Щодо технічної  альтернативи 1 
Аналогічно обраному варіанту планової діяль-

ності. Крім того, необхідно додаткове відведення 
земельної ділянки.

Щодо технічної альтернативи 2
не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1,2: Не роз-

глядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами – 

Добувні роботи будуть проводитись одним ви-
добувним уступом. Враховуючи умови розробки 
родовища, гірничо капітальні роботи, що пов’язані з 
підготовкою родовища до наступної експлуатації, не 
передбачається. При розробці родовища всі заходи 
з інженерної підготовки та захисту проектованої те-
риторії від несприятливих погодних умов будуть ро-
зроблятися з урахуванням результатів інженерно-ге-
ологічного вишукування та наявної інфраструктури. 
Макшейдерські роботи здійснюватимуться спеціалі-
зованою організацією. Після повного закінчення ви-
добутку корисної копалини на ділянці створюються 
вироблений простір, який повністю обводнений, 
тому додаткові заходи по рекультивації земель не 
передбачаються.

Топографо-геодизичні, інженерно-геологічні, 
гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишуку-
вання виконуватимуться у необхідному обсязі згідно 
чинного законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1: Аналогічно обра-
ному варіанту планової діяльності з урахуванням не-
обхідності проведення берегоукріплювальних робіт.

Щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи: 1,2 Не роз-

глядається.
Планована діяльність знаходяться в межах з ура-

хуванням апробованих запасів родовища станом 
на 01.06.2017 р Протокол ДКЗ України №4063 від 
31.08.2017 р., на землях водного фонду. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності: 
Геологічне середовище. Порушення земної по-

верхні в процесі проведення гірничих виробок за 
площею і глибиною залягання затверджених запасів. 

Водне середовище. Можливість замутненості 
шарів води біля робочих засобів гідромеханізації, 
носить тимчасовий характер. 

Повітряне середовище: Викиди забруднюючих ре-
човин під час роботи гірничодобувного обладнання 
при проведенні видобувних робіт, розкривних робіт, 
розвантажувальнонавантажувальних робіт.

Шумове забруднення. Пов’язане з роботою гірни-
чодобувного обладнання і ремонтних робіт.

Рослинний і тваринний світ: Тимчасове збіднення 
флори та фауни. Вплив на екосистему водосховища 
внаслідок тимчасової втрати площ нагулу риб та від 
загибелі кормових організмів на площі видобутку 
піску.

Техногенне середовище: Утворення відходів під 
час розробки родовища та експлуатації спецтехніки. 

Ландшафт: зміни ландшафту та необхідність про-
ведення рекультивації земель не передбачаються.

Клімат та мікроклімат: видобуток і транспорту-
вання піску сезонний, виключаючи нерестовий та 
зимовий періоди. 

Щодо технічної альтернативи 1: 
Аналогічно обраному варіанту планованої діяль-

ності з урахуванням діяльності видобувного облад-
нання та автотранспорту, а також проведення бере-
гоукріплювальних робіт. 

Щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2: Не роз-

глядається. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВА-ТЕК» (КОД ЗА ЄДРПОУ 32247530)

ОГОЛОШЕННЯ

Кожна жінка - це унікальне поєд-
нання зовнішньої тендітності і великої 
внутрішньої сили.  Сучасні українські 
жінки - це впевнені, освічені, самодо-
статні особистості, які успішно реалі-
зують свій потенціал у різних сферах 
діяльності, поєднують щоденну робо-
ту з турботами про родину, з участю у 
громадському житті. При цьому вони 
залишаються ніжними, турботливими, 
люблячими матерями та дружинами.

Саме про таку жінку – сильну, вольо-
ву, принципову і водночас романтичну, 
ніжну, гарну господиню хочу розпові-
сти...

Надію Василівну Ткаченко, заступ-
ника директора ТОВ «Краєвид», я знаю 
вже багато років. Зазвичай, щоосені, 
тільки-но у згурівських цукроварів 
розпочинається переробний сезон, на 
теренах місцевого підприємства і від-
буваються наші зустрічі. Традиційно, 
Надія Василівна проводить екскурс і 
на призаводськийбурякоприймальний 
пункт, і до виробничого цеху, і до складу 
готової продукції та інших приміщень, 
знайомлячи з процесом переробки си-
ровини та працівниками товариства, 
яких тут близько півтисячі. Здається, 
що розбуди її опівночі, і вона відразу 

відповість, скільки тонн буряків надій-
шло цього дня, скільки перероблено, 
звідки сировина поступила, яка цукри-
стість... Ось таку – сильну духом, стійку 
до негараздів, наполегливу і принципо-
ву, завзяту я її знаю. Але хотілося роз-
крити інші, особисті сторінки її життя. 
Тому й зустрілася з Надією  Василівною 
поза виробництвом, аби уникнути про-
фесійного офіціозу, і просто поговори-
ти про життя. А воно у кожного почи-
нається з дитинства...

Народилася Надія Ткаченко у селі 
Смотрики Пирятинського району 
на Полтавщині у родині звичайних 
сільських трударів. Батько, Василь 
Дмитрович Пляха (на жаль, нині вже 
покійний), був бригадиром будівельної 
бригади, а мама, Ольга Михайлівна, як 
і більшість сільських жінок, у ланці по-
лола буряки. 

Надійка була другою дитиною у сім’ї, 
яка з’явилася на світ після старшої 
доньки Віри. Саме старшій сестричці 
довелося рано подорослішати і догляда-
ти за меншенькими – Надією, Сергієм 
та Анатолієм, бо батьки цілими днями 
були на роботі. Ще змалку вміла і їсти 
приготувати і білизну випрати, і посуд 
помити, і за господарством доглядати, і 

на городі полоти. А коли менші підрос-
ли, то теж не цуралися сільської праці. 
Оті паростки любові до землі, до рідно-
го краю, до сімейних цінностей, посіяні 
у маленьких душах батьками, пророс-
ли, розгорнулися пишними кронами 
і тепер міцно тримають все родинне 
дерево.

– Я з теплом у душі згадую своє босо-
ноге, але веселе  дитинство, коли най-
більшим смаколиком був намочений 
і посипаний цукром шматок чорного 
хліба, діти всі гуртувалися на вулиці, 
а двері в хатах «замикалися» віником. 
Коли я була маленькою, дуже любила 
цукерки, і, мабуть як і більшість ді-
тей того часу, хотіла стати продавцем. 
Саме ця професія у мене асоціювалася 
з доступністю до цукерок. А пізніше 
масштаби моїх мрій розширилися, і я 
хотіла вже працювати на кондитерській 
фабриці, – посміхаючись, згадує Надія 
Василівна. 

– В селі була надзвичайно мальовни-
ча природа, ставок біля хати, який так і 
приваблював. Дуже в дитинстві любила 
в ньому купатися, та не завжди на це 
був час, треба ж було і по господарству 
батькам допомагати. Тато з мамою нас 
виховували у великій любові, мирі, 
повазі один до одного. Всіх вивчили, 
дали путівку в життя, як то кажуть. Віра 
закінчила Київський педагогічний ін-
ститут, філологічний факультет, нині 
живе у Яготині, забрала до себе і маму. В 
її родинному гніздечку ми дуже любимо 
всі збиратися разом, зазвичай на Різдво 
і Великдень, спілкуватися, згадувати 
минуле.  Сергій закінчив  міліцейську 
школу у Харкові, працював дільнич-
ним у Пирятинському відділі внутріш-
ніх справ, вже на пенсії. А найменший 
Анатолій  нині живе у селі Вікторія Пи-
рятинського району, депутат сільської 
ради, активіст і організатор сільської 
футбольної команди.

– Безтурботні і, по-своєму, щасливі 
дитячі роки промайнули, і вже  у 7 класі, 
коли писали твір на тему «Ким бути?», 
я описувала свою майбутню професію 
– агронома. У 1975 році, по закінченні 
8-го класу, я вступила до Березоворуд-
ського сільгосптехнікуму. Батько мо-
тоциклом відвіз майбутню студентку 
до навчального закладу подавати до-
кументи на агронома, – з  теплою по-
смішкою пригадує Надія Василівна. 

У технікумі дівчина проявила свої 
організаторські здібності, її обрали се-
кретарем комсомольської організації 
групи. У той час це було дуже непогано. 
Саме тоді, у студентські роки, у серці 

спалахнуло і перше справжнє кохання, 
від якого народилися двоє прекрасних 
синочків – Руслан та Олександр. По 
закінченні навчання, молоде подружжя 
направили в Глобино, де Надія Василів-
на працювала за фахом – агрономом. 

– Як згадаю: молода була, худюща... 
Дали мені конячину, щоб могла їздити 
і «володіння» оглядати, – з  вогником 
у очах  говорить моя співрозмовни-
ця. Але то була молодість, все було до 
снаги. Там і синочки мої народилися. 
А потім, у 1985 році нас з чоловіком за-
просили до Згурівського цукрозаводу, 
директором якого на той час був В. В. 
Волошин. Ось так, впродовж 34 років 
моє життя нерозривно пов’язане з ви-
робництвом цукру. Можна сказати, що 
дитяча мрія збулася: хоч кондитером 
не стала, та все одно у «солодкій» галузі 
працюю.

Якщо пригадати 80-90-ті роки – то 
все поле. Адже агроном не сидить на 
місці, в кабінеті, його робота там, між 
зелених рядочків широких ланів. Весь 
час співпрацювала з керівниками бу-
рякосіючих господарств, фактично від 
закладання зернини у ґрунт  і до копан-
ня буряків спостерігала за вирощуван-
ням майбутньої сировини. На полях і 
наради проводилися, і семінари. Влас-
не, і тепер майже нічого не змінилося, 
хіба, що нині є машина, якою можна 
швидше проїхати і по території заводу, 
і по господарствах.  Вважаю, що мені 
пощастило з керівниками, як з  В.В. Во-
лошиним, так і з В.А. Харченком, який 
з 2000 року очолює ТОВ «Краєвид», і з 
колективом. Я дуже люблю свою ро-
боту, чим не кожен може похвалитися. 
З самого ранку, якщо я не на полях, чи 
у відрядженні,  у моєму кабінеті люд-
но. За ранковою кавою обговорюємо 
плани на день, телефон не вмовкає... І 
ця круговерть мені до душі, – говорить 
Н.В.Ткаченко. 

А окрім того, Надія Василівна ще й 
депутат Згурівської селищної ради, до 
якої виборці звертаються з різними пи-
таннями і проблемами.

Не зогледілася жінка, як і діти вирос-
ли, обоє мають вищу освіту, закінчили  
Національний університет харчових 
технологій, одружені. Тепер, як гово-
рить Надія Василівна, у неї два сина і 
дві донечки-невістки. Мама дуже гор-
диться своїми дітьми, котрі обов’язково 
щодня їй телефонують, справляються 
як здоров’я, що нового. Руслан з дру-
жиною Яною та двома дітками живуть 
у Києві.  Бабуся щиро радіє успіхам 
внучат. 

- Онуки – то моя гордість, - із захо-
пленням говорить Надія Василівна. – 
Аня, якій 15 років, серйозно займається 
танцями, об’їздила вже багато країн з 
колективом. А 14-річний Саша – лю-
бить спорт і займається таеквон-до на 
професійному рівні. На міжнародних 
змаганнях неодноразово виборював 
призові місця. У жовтні минулого року 
у змаганнях, котрі проходили на Кіпрі, 
виборов золото та срібло. Онук гово-
рить, що дуже велику гордість у душі 
відчуває тоді, коли звучить Державний 
Гімн України. Це справді велика честь 
представляти державу на міжнародно-
му рівні. Звичайно, ж що у цьому вели-
ка заслуга батьків, які виховують їх, ша-
нуючи сімейні традиції, і привчають до 
здорового способу життя.  У Саши з Та-
нею поки що діток немає, але, сподіва-
юся, що й вони подарують мені внуків. 

Здавалося б, у такій круговерті наси-
ченого подіями життя, у жінки не може 
лишатися часу для якогось захоплення, 
хобі. Та, як зізналася Надія Василівна, 
такі захоплення у неї є.

- Дуже люблю вишивати. Проте, 
тільки взимку і тільки вечорами, коли є 
час, можу присвятити себе улюбленому 
заняттю. Був час, коли захоплювала-
ся малюванням. А ще – дуже люблю 
фотографувати природу, особливо, 
коли їдеш нашими безкраїми полями, 
а перед очима неймовірно барвисті уз-
біччя, квітує різнотрав’я... Це справжнє 
свято для душі. Люблю свій город, сад, 
квітник – і звичайно ж, фотографува-
ти результат своєї праці – пишні квіти, 
городину. До улюблених занять можна 
віднести і випічку. Найбільше люблю 
пекти паски, напікаю їх до Великодня 
багато, щоб можна було роздати всім 
рідним, друзям. Це у мене від мами. 
Вона завжди пекла великі паляниці, а 
на свята у гості до рідних, друзів завжди 
ми ходили зі своїм домашнім хлібом, - 
розповідає Надія Василівна.

На жаль, всю життєву історію цієї 
успішної, вольової жінки, яка сама 
всього у своєму житті досягла, без чиєїсь 
допомоги чи протекції, торувала часом 
нелегкий життєвий шлях, переборюва-
ла труднощі, про які воліє не згадувати, 
- викласти у  газетних рядках важко. Тут 
цілу книгу написати можна...

Завершуючи розмову, Надія Василів-
на побажала всім нашим читачам, а 
особливо читачкам, в першу чергу – 
миру, добра і кохання. Бо кожна жінка 
повинна любити сама і бути любимою, 
в цьому і є жіноче щастя...

Олена ЗАДЕРЕЦЬКА

МИСТЕЦТВО БУТИ ЖІНКОЮ

Надія Ткаченко (праворуч), з братами Сергієм і Анатолієм та сестрою Вірою
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9. Належність планованої діяльності до пер-
шої чи другої категорії видів діяльності та об’єк-
тів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої кате-
горії видів планованої діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно із підпунктом 11 пункту 
3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного негатив-
ного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав)

 Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з ОВД у відповідності із вимогами статті 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть вклю-
чені з достатньою деталізацією наступні планові 
показники:

 - опис місця провадження планованої діяльності 
та цілі планованої діяльності, опис основних харак-
теристик планованої діяльності;

 - опис поточного стану довкілля та факторів дов-
кілля; 

- оцінка впливу планованої діяльності на геологіч-
не середовище, атмосферне повітря, поверхневі, 
підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний 

світ, техногенне середовище, соціальне середови-
ще;

 - опис передбачених заходів, спрямованих на 
запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на довкіл-
ля, у тому числі (за можливості) компенсаційних 
заходів; 

- зауваження та пропозиції які надійдуть в резуль-
таті громадських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати частковий вплив на окремі параметри 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

Із розуміння про те, що оцінка впливу на довкілля 
- це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; 

- проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення про-
цедури оцінки транскордонного впливу, іншої ін-
формації;

- надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на дов-
кілля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження пла-

нованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у цій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяль-
ності, а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено у оголошенні про початок громадсь-
кого обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу плано-
ваної діяльності на довкілля. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 
оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 
унікальний реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 

на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зау-
важень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені у Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовці звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані в процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності будуть: 
спеціальний дозвіл на користування надрами, що 
видається Державною службою геології та надр 
України, дозвіл на проведення робіт на землях во-
дного фонду, що видається Державним агентством 
водних ресурсів України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадсь-
кості до планованої діяльності, обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля необхідно надсилати до 

Міністерство екології та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: 
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 
206-31-64, контактна особа - Шимкус Марина 
Олександрівна. 

ОГОЛОШЕННЯ

ЮЖ МІ ТАК НЕ БУДЕ, ЮЖ МІ ТАК НЕ БУДЕ, 
ЯК МІ БИЛО ПЕРШЕ

Любачівщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя, Лем-
ківщина, Бойківщина… Все це унікальні етнографічні 
регіони Руси-України. Зі своєю унікальною культурою, 
традиціями, історією. І містами та селами, збудованими 
ще за часів князів Володимира та Ярослава: Перемишль, 
Сянок, Ярослав, Холм. І мовою, котра зберегла справжні 
руські слова та вирази: агнець, під облачком, банува-
ти, потічок, гардий, повідати, гудак, квасний, єден. Хто 
правду повідат, тот слів не глядат, Мудра газдиня, кед 
повна скриня… 

А яка на Лемківщині унікальна дерев’яна церковна 
архітектура! На цю красу хочеться дивитися й дивитися. 
Лемківська, як і бойківська та гуцульська школи народ-
ного храмового будівництва – це «сукупність історично 
усталених традицій і конструктивних рішень в дереві, які 
виробились на основі світогляду лемків». 2013 року лем-
ківські храми, зокрема церкви св. Якова у Поврожнику 
(1604), св. Параскеви у Квятоні (1700), Покрова Пресвя-
тої Богородиці в Овчарах (1653), Архангела Михаїла в 
Брунарах разом з іншими дерев’яними церквами внесли 
до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тисячі років люди жили тут, газдували, виховували ді-
тей, молилися.     

І хоча політично то була Австро-Угорщина, Польща чи 
Словаччина або Закарпаття України, всі знали – це русь-
ка земля і тут споконвіку живуть русини-українці. 

Культура, традиції, звичаї
Основним заняттям лемків було землеробство: сіяли 

зерно, жито, ячмінь, овес. На полонинах випасали овець. 
Для побуту виробляли різні дерев’яні вироби. Народні 
умільці займалися художнім різьбленням, з лози плели 
кошики, робили березові мітли, каменерізи вирізали з 
гірського каменю-пісковику великі для млинів, і малі 
для жорен камені. Полювали і рибалили. Одяг шили з 
льняного або конопляного домотканого полотна. Їжа ру-

синів-лемків була простою. Більшість людей жили доволі 
бідно, і тому чимало лемків їздили на заробітки, згодом 
емігрували в США, Канаду, Аргентину. 

Для поселень лемків характерна скупченість у долинах 
вздовж річок і доріг. Хижі – будинки виготовлені з дере-
ва. Традиційно під одним дахом були житлові та госпо-
дарські споруди. 

Лемківська культура багата на колядки, гаївки та гар-
ні пісні: обжинкові, глузливі, окремо дівочі і парубоцькі. 
Русинські-лемківські пісні визнані найкращими у світі. Із 
сучасних співачок достатньо назвати Аничку, Софію Фе-
дину, Юлію Дошну, Христину Соловій.   

Під облачком явір зелененький, 
На нім сидить пташок примиленький, 
Слухай, мила, як тот пташок співат, 
Што з любови нич добре не биват
 
Відомі русини-лемки 
Балудянський Михайло, видатний учений-правоз-

навець, економіст, перший ректор Петербурзького 
університету. Богдан-Ігор Антонич, поет, прозаїк, літе-
ратурознавець. Йосиф Сембратович, греко-католицький 
митрополит.

Борута Ярослав, народний артист України, естрад-
ний співак і композитор. Дмитро Бортнянський, співак, 
композитор и диригент. Никифор Дровняк, всесвітньо 
відомий художник. Володимир Кубійович, історик, гео-
граф, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний 
діяч. Енді Воргол (Андрій Ворхола), всесвітньо відомий 
поп-арт-художник. Микола Мушинка, вчений, етнограф, 
дослідник русинського етносу. 

Депортація  
9 вересня виповнилося 75 років від початку депортації 

українців з Західної Бойківщини, Лемківщини, Любачів-
щини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини. У 1944–1946 
роках, понад 482 тисячі українців примусово переселили 
до УРСР. Це здійснили брутально комуністичні режими 
СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, кон-
фіскації майна. Виселяли лемків-українців у різні регіо-
ни – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та 
Донеччини.

У 1947 році тих, що якось лишились, і не виїхали до 
СРСР, польська влада в ході акції "Вісла" депортувала 
на північ і захід Польщі – на колишні землі Німеччини. 
Впродовж кількох місяців було депортовано майже 150 
тисяч українців. А потім ще кілька десятків тисяч сімей 
позбавили майна і домівок під час перерозподілу кор-
донів у 1948, 1951 роках, зокрема йдеться про колишню 
Дрогобицьку область.

На вшанування 75-х роковин трагічної дати депортації 
уряд країни в особі Українського інституту національної 
пам'яті спільно з низкою громадських організацій, серед 
яких й Київське «Товариство Лемківщина ім. Б.І. Анто-
нича», провели Всеукраїнські меморіальні заходи до 

Дня Пам'яті українців – жертв примусового виселення з 
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Під-
ляшшя, Західної Бойківщини.

До цього часу ніхто не вибачився перед сотнями ти-
сяч депортованих, не прийнято жодного закону, ніхто не 
сплатив ані гривні моральної та матеріальної компенса-
ції. Євреї та кримські татари за свої кривди домоглися 
вибачення, матеріальних компенсацій, повернення на 
рідну землю. А ось українцям, нажаль, на своїй же землі, 
в своїй рідній державі це поки що не вдається.

Михайло ГОРОДЕЦЬКИЙ

Активісти Київського товариства «Лемківщина 
ім. Б.І. Антонича»

Лемківська церква

Лемківщина – етнографічна територія, на якій здав-
на проживали русини-лемки. Назву лемків виводять від 
часто використовуваного ними в розмові слова “лем”, що 
значить тільки, лише. Самі ж лемки називають себе ру-
синами або руснаками. Розташована в Карпатах (по обох 
схилах Бескидів) між річками Сяном і Дунайцем (у ме-
жах сучасної Польщі) та на північний захід від річки Уж 
(у Закарпатті) до річки Попрад у Словаччині. Загальна 
площа етнічної території Лемківщини близько 8800 км: У 
складі Польщі – 4310 км; в Закарпатті – 1000 км; і 3500 
км у складі Словаччини – Пряшівщина.

Предки лемків – руське слов’янське плем’я, яких дослід-
ники здебільшого називають білими хорватами. Назва 
“білі” на той час означала “західні”. Кольорами: білий 
– захід, чорний – північ, червоний – південь, давні народи 
визначали сторони світу. А “хорвати” означало, що саме 
ця група слов’ян поселилася у горах. Білі хорвати своєю 
мовою, культурою, релігією не відрізнялися від слов’ян-
ських племен Наддніпров’я. Угорський літописець Анонім 
зазначав, що вони самі себе вже на початку ІХ ст. назива-
ли “русами”, “русинами”. Більша частина білих хорватів 
потім емігрувала на південь і оселилася на території те-
перішньої Хорватії. У кінці X ст. західні Карпати були 
з’єднані з Київською Руссю, потім належали до Галицько-
го і Галицько-Волинського князівств. Етнонім “русини”, 
“руські” є справжньою історичною назвою українців

Довідка «НД»
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НАЙБЛИЖЧІ ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА 

27 вересня Православна Церква відзначає 
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста 

Господнього.
У цей день православні згадують дві події. У 326 

році в Єрусалимі був знайдений хрест, на якому 
розіп’яли Ісуса Христа. Сталося це близько гори 
Голгофи, де був розіп’ятий Спаситель. І друга подія 
– повернення Животворящого Хреста з Персії, де 
він перебував у полоні. У VII столітті повернув його 
в Єрусалим грецький імператор Іраклій. Обидві 
події об’єднувало те, що Хрест перед народом воз-
двигали, тобто піднімали. При цьому направляли 

його на всі сторони світу по черзі, щоб люди могли 
вклонитися йому і розділити один з одним радість 
знайдення святині. Опис подій Воздвиження Хреста 
Господнього, яке відбулося в IV столітті, ми знахо-
димо у християнських істориків, зокрема, Євсевія і 
Феодорита.

У 326 році імператор Костянтин Великий вирі-
шив неодмінно знайти втрачену святиню – Хрест 
Господній. Разом зі своєю матір’ю, царицею Оле-
ною, він вирушив у похід на Святу Землю. Розкопки 
було вирішено проводити поруч з Голгофою, так як 
в іудеїв був звичай закопувати знаряддя страти поруч 
з місцем її здійснення. І, дійсно, в землі знайшли три 
хрести, цвяхи і дошку, що була прибита над головою 
розп’ятого Спасителя. Як говорить переказ, до од-
ного з хрестів доторкнулася хвора людина і зцілила-
ся. Так імператор Костянтин і цариця Олена дізна-
лися, який з хрестів – той самий. Вони вклонилися 
святині, а потім патріарх Єрусалимський Макарій 
став показувати її народу. 

30 вересня – День святих Віри, Надії, Любові та 
матері їх Софії 

Це свято захищає дружин та матерів. Крім того, 
жінки з цими іменами відзначають іменини. Тра-
гедія Софії та її дочок розгорнулася у часи раннього 
християнства, коли віруючі християни піддавалися 
в Римській Імперії жорстоким переслідуванням. Со-
фія була християнкою родом з Мілана, що жила у II 
столітті нашої ери. Трьох своїх дочок Пістіс (Віра), 
Елпіс (Надія) і Агапе (Любов) Софія виховувала 
у християнській традиції, прищепивши їм віру та 
любов до Бога. Дівчатка вражали сучасників своїми 
чеснотами, освітою та знанням Святого Письма. 
Коли до влади дійшли чутки про помітну християн-
ську сім`ю, жінку та її дітей схопили. Сам римський 
імператор Адріан вимагав від них відректися від віри 
і принести жертву язичницьким богам, однак вони 

відмовилися. Тоді за наказом імператора маленьких 
дівчаток піддали жорстоким тортурам. Найстаршій 
з них, Вірі, було всього 12 років. Надії – 10, а мо-
лодшій, Любові – 9 років. Церква зарахувала їх до 
лику святих. Мощі мучениць з 777 року покояться у 
французькому Ельзасі, в церкві Ешо. 

Покрова Пресвятої Богородиці 
Щорічно 14 жовтня відзначається велике свято – 

Покрова Пресвятої Богородиці.  
Для України це свято не лише церковне, адже ще 

відзначаємо День українського козацтва та День за-
хисника України. З давніх-давен в Богородиця вва-
жається захисницею і покровителькою козаків. 

В день Покрови Божої Матері православні згаду-
ють чудо, яке сталося в 910 році.

Згідно переказів, Богородиця з’явилася вірую-
чим, які молилися у Влахернському храмі в Кон-
стантинополі. У цей день військо давніх русів на 
чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ’я 
Царгород (Константинополь), намагаючись захо-
пити місто. Мешканці столиці Візантії в гарячій 
молитві звернулись до Богородиці з проханням про 
порятунок. І Богородиця явилася перед людьми та 
вкрила їх своїм омофором, і це чудо стало знаком 
заступництва за людей. Як вказують деякі джерела, 
вражений Аскольд та його дружинники прийняли 
святе хрещення та стали християнами.

У Влахернській церкві в Константинополі збері-
галися риза Богоматері, омофор (покривало для 
голови) і частина пояса. Ці святині в V столітті пе-
ренесли сюди з Палестини. Був недільний день, 
йшло всенічне бдіння. Серед парафіян був святий 
Андрій, Христа ради юродивий. У середині ночі, під 
час молитви, він побачив, як по небу йде Пресвята 
Богородиця. Вона була осяяна світлом, поруч з нею 
йшли Іоанн Предтеча, Іоанн Богослов, ангели й 
святі. Святий Андрій побачив, як Божа Мати стала 

на коліна і почала зі слізьми молитися за християн. 
Потім підійшла до Престолу храму і продовжила 
молитися там. А потім — зняла з голови омофор і 
розпростерла його над людьми, що молилися. У цей 
момент сяйво йшло не тільки від Богородиці — по-
кривало теж світилося «краще променів сонячних». 
Богородиця просила Господа Іісуса Христа прийня-
ти молитви всіх людей. 

У свята Покрови Богородиці немає аналогів в ін-
ших гілках християнства. В цей день треба обов’яз-
ково йти до церкви і молитися про спасіння й за-
ступництво.

Незаміжні дівчата в цей день до початку бого-
служіння приходять у храм, де є ікона Покрови 
Пресвятої Богородиці, та ставлять біля неї свічку, 
попросивши про заміжжя. Також дівчата в цей день 
виходили на вулицю і веселилися: вважалося, що 14 
жовтня можна зустріти свого майбутнього чоловіка. 
Посту в цей день немає, а отже і обмежень в їжі так 
само. Для добробуту родини в цей день обов’язково 
печуть млинці: господиня перед трапезою обходить 
будинок з тацею в руках, читаючи молитву до Пре-
святої Богородиці. Святкування потрібно провести 
весело і яскраво, щоб весь рік був таким же насиче-
ним, щоб привернути в свій дім благополуччя. На 
Покрову обов’язково подають милостиню бідним. 

На Покрову Пресвятої Богородиці під забороною 
серйозна робота: не можна будувати, копати, при-
бирати. Бажано навіть не готувати щось до пізнього 
вечора. Зрозуміло, що забороняється лихословити, 
сваритися – вся негативна енергія в цей день по-
вертається. Не можна вживати алкоголь і позичати 
гроші: разом з грошима можна віддати своє щастя і 
везіння. В цей день категорично заборонено відмов-
ляти сватам: прикмета свідчить, що дівчина, яка від-
мовила на Покрову, ще роки три не буде засватана

ДIМ. САД. ГОРОД
Середина осені, разом з першими похолоданнями, 

насправді, – гаряча пора для городників і садівників. 
Ще багато чого належить зробити, щоб підготувати 
свою ділянку до зими. Добрі вам поради, що ж треба 
встигнути зробити в цей осінній місяць.

Збір врожаю
В саду збирають пізні сорти груш і яблук. Їх уважно 

перебирають і готують до зберігання. Для цього до-
бре просушують, укладають в дерев’яні ящики, при 
бажанні обертають пергаментним папером. Якщо на 
дереві виявилися гнилі або зіпсовані плоди, їх також 
зривають і спалюють разом з опалим листям.

Пересадка та посадка дерев і кущів
Середина осені — найкращий час для пересадки і 

посадки листопадних дерев і чагарників всіх видів. 
Транспірація, тобто випаровування вологи через 
листя вже не відбувається, температура знизилася, 
дощі доволі регулярні. Для того, щоб саджанці добре 
приживались потрібно заздалегідь приготувати місце. 
Хоча б за місяць до посадки, а краще за півроку. Тому 
що в підготовлену яму треба засипати родючу ґрунто-
ву суміш, органічні або мінеральні добрива, і там всти-
гають пройти всі фізико-хімічні процеси. Ця суміш 
поступово осідає і не потягне за собою наспіх посад-
жений саджанець. В результаті він буде рости рівним 
і з кореневою шийкою, яка знаходиться на рівні зем-
лі, а це дуже і дуже важливо. Та й, взагалі, заздалегідь 
приготована посадкова яма говорить про те, що ви 
створюєте свій сад не абияк, а продумано і за планом. 
Такий сад і виглядати, і давати врожай буде добре.

У жовтні окрім дерев, висаджують кущі. Є кілька 
особливостей. Кущі чорної смородини, наприклад, 
варто садити під нахилом, а коріння закопувати в 
грунт на 8 см. Кущі агрусу садять прямо і поглиблюють 
коріння на 6 см. Потім кущі агрусу і смородини необ-
хідно підгорнути шаром грунту і прикрити нетканим 
матеріалом.

Час закінчити обрізку малину. Пагони потрібно 
обережно пригнути до землі, закріпити і вкрити. У 
цьому випадку можете не хвилюватися, малина нор-
мально перенесе морози. Грядки з суницею теж по-
трібно захистити від холодів. Кущики вкривають тир-
сою, стружкою або ялинковим гіллям шаром близько 
15 см.

Обрізка та підживлення
Можна почати підживлення плодових дерев і ягід-

них кущів. Для цього можна скористатися магазинни-
ми добривами, а можна деревним попелом. Його роз-
сипають навколо стовбура, а осінні дощі донесуть усі 
необхідні мікроелементи до коріння. Обрізку краще 
відкласти до повного опадання листя, але проводити 
при плюсовій температурі. А ось санітарну обрізку 
рослин, коли вирізають засохлі, уражені хворобами 
і поламані гілки, зробити варто. Якщо стовбури міс-
цями вражені личинками плодожерки, листоїда або 
інших шкідників, то заражені частинки кори потрібно 
також зрізати і спалити. 

Викорінююче обприскування
У північних регіонах в жовтні проводять викорі-

нююче обприскування. Коли опаде листя і бруньки 
закриються, спори захворювань і зимуючі яйця комах 
шкідників стають уразливими для хімічних обробок. 
А оскільки рослини знаходяться в стані спокою, то 
такі викорінюючі обробки можна проводити міцними 
розчинами. Наприклад: розчин карбаміду (сечовини) 
до 7%, залізний купорос до 5%, мідний купорос до 3%, 
бордоська рідина – 3%.

Вологозарядний полив 
Щоб дерева і чагарники добре перезимували, осо-

бливо якщо літо та осінь були сухими, а врожай був 
великий, приблизно в кінці жовтня варто зробити 
вологозарядний полив. Це означає вилити під росли-
ну велику кількість води, значно більшу, ніж при по-
ливах, які ми робили влітку і на початку осені. Мета 
такого поливу — промочити всю кореневу систему 
рослини і навіть із запасом. Це допоможе запобігти 
висушуванню кореневої системи в промерзлій землі 
та «підтягне» тепло з глибин землі до кореневого шару.

Мульчування пристовбурних кіл
Багато рослин, особливо коли поливали не часто і 

потроху, утворюють не глибоку, а поверхневу кореневу 
систему. Звичайно, при сильних морозах та ще й без 
снігу, таке коріння буде підмерзати. Через часткову 
втрату коренів чагарники або молоді саджанці цілком 
можуть загинути, дорослі ж дерева в новому сезоні да-
дуть поганий приріст і врожай. Щоб цього уникнути, 
мульчуємо пристовбурові кола шаром не менше 5-8 
см. В якості матеріалу для мульчі можна використо-

вувати різну сировину: солому, скошені сухі бур’яни, 
перепрілу стружку, кору, сухе листя. Добре підійде і 
колюча хвоя, але збирати її потрібно в сухий період. 
Найкращим вважається торф і перегній. 

Квітник
Якщо у вашому квітнику є рослини з прикорене-

вим листям, то необхідно якомога нижче обрізати 
листя і відцвілі стебла. Коли пройдуть перші замороз-
ки, можна прибирати бульби бегонії на зберігання. 
Їх добре оглядають, поміщають в шухлядки, в суху, 
добре провітрювану кімнату. Те ж роблять і з цибули-
нами жоржин. Їх викопують, просушують, зрізають 
пошкоджені ділянки. Зрізи краще присипати де-
ревним вугіллям. А потім цибулини прибирають на 
зберігання в ящиках, пересипані тирсою. Викопують 
також цибулини гладіолусів, обрізають залишки сте-
бла. Цибулинки розкладають в ящики і залишають 
сушитися в теплому приміщенні.

В жовтні можна посіяти морозостійкі квіти: кален-
дулу, маки, волошки, запашний горошок, космею, 

причому прямо у відкритий грунт, і на наступний рік 
вони зацвітуть раніше. Тюльпани і гіацинти висад-
жують за 2-4 тижні до заморозків. Можна посіяти і 
багато садових багаторічників: аквілегію, дзвіночки, 
дельфініум, геленіум, рудбекію. Спробуйте посіяти 
такий популярний зараз міскантус. Причому, сіяти ці 
рослини можна відразу на постійне місце.

Роботи на городі
Також можна сіяти на городі. Це стосується холо-

достійких культур: редису, салату, кріпу, моркви, шпи-
нату, пастернака, буряка. Можна і теплолюбні – гар-
буз, цукіні і кабачки. Навесні вони дружно полізуть із 
землі. Сіяти їх, правда, варто глибше і зверху прикрити 
перегноєм, а взимку – снігом. Бажано також підготу-
вати ґрунт на грядках для майбутнього сезону. Внесені 
мінеральні або органічні добрива до весни повністю 
ґрунтом засвоються і будуть рослинам корисні. 

Плідно попрацювавши в жовтні, ви закладаєте 
фундамент для майбутнього врожаю, яким віддячать 
вам рослини на наступний рік.

Осінні роботи в саду: готуємо рослини до зими й захищаємо від шкідників

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

що розташоване за адресою: 08296, Київська обл., смт. Ворзель, вул. Шевченка, 1, повідом-
ляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основна діяльність підприємства – інші види грошового посередництва.
Для опалення в холодний період року будівлі по вул. Шевченка, 1, використовується газовий 

водогрійний котел Vaillant VUW 200\3-3 MR 1.
При роботі обладнання виділяються: ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 3,1∙10-9 т/рік, т/
рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту 0,0001 т/рік, оксид ву-
глецю 0,0002 т/рік, метан 0,00003 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] 0,000003 т/рік, вуглецю діоксид 
1,7573 т/рік.

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складе 1,758 
т/рік (в тому числі парникові гази – 1,757 т/рік).

Згідно розрахунків рівень забруднення атмосфери у межах ГДК.
Умови отримання дозволу – не перевищувати встановлені ГДВ.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації в 

Київській ОДА за адресою: 01196, м. Київ, площа Л. Українки, 1, тел. (044) 286-84-11

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОЦЕНТР»

що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6 пові-
домляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Підприємство займається аналізом проб грунту, біоти, фільтрів, радіоактивних відходів (РАВ) на 
території Чорнобильської зони відчуження. Джерелами утворення забруднюючих речовин є лабора-
торне обладнання. 

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруд-
нюючі речовини: 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,244 т/рік); 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту (0,267 т/рік); Аміак (0,004 т/
рік); Азотна кислота (0,225 т/рік); Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] (0,001 т/рік); Оксид 
вуглецю (0,321 т/рік); Вуглецю діоксид (0,000189 т/рік); Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, 
якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень (0,004 т/рік).

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та на 
межі житлової забудови не перевищують допустимі.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Київсь-
кої обласної державної адміністрації за адресою: Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11


