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Уряд підтримав пропозицію Міністер-
ства фінансів уточнити категорію суб’єк-
тів підприємництва, які зможуть стати 
учасниками програми «Доступні кре-
дити 5-7-9%» та зняти обмеження щодо 
максимальної суми кредиту для рефінан-
сування під нульову процентну ставку.

Відповідне рішення прийнято сьогод-
ні, 29 квітня 2020 року, на засіданні Кабі-
нету Міністрів України.

По-перше, уточняється, що отримати 
рефінансування в рамках антикаран-
тинного пакета під нульову процентну 
ставку, яким було доповнено програму 
15 квітня 2020 року, зможуть суб’єкти 
підприємництва, чий річний дохід не 
перевищував 10 мільйонів євро. Зніма-
ється обмеження щодо максимальної 

суми кредиту на таке рефінансування. 
Обмежується лише сума державної під-
тримки, що надається суб’єкту підпри-
ємництва, яка сукупно не може переви-
щувати за будь-який трирічний період 
200 тис. євро.

По-друге, позичальники отримують 
можливість рефінансувати свої діючі 
кредити за ставкою 3%, 5%, 7% або 9% 
річних (залежно від категорії кредиту) 
на термін до 5 років у сумі до 3 мільйонів 
гривень.

УРЯД РОЗШИРИВ 
МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ 

КАРАНТИН ЦЕ ЕЩЕ Й МОРАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАС УСІХ…

ОГОЛОШЕНО КОМПАНІЇ, ЯКІ 
ЗАРАЗ ПРОПОНУЮТЬ ВАКАНСІЇ

Багато хто з нас жахнувся, побачивши вели-
чезну кількість людей, які останнім часом ігно-
рують урядові поради в Швеції та Великобри-
танії, насолоджуючись вихідними на яскравих 
ринках, у міських парках і пляжах. Сьогодні ми 
намагаємось зрозуміти: власне, з якої причини 
деякі співгромадяни проявляють всю повноту 
відповідальності в епоху карантину, тоді як інші 
ставляться до цього у вищій мірі егоїстично. По-
ява COVID-19 викликала широкомасштабну мі-
сію «відповідальності». Це означає, що політич-
ні лідери, експерти в області охорони здоров’я і 
навіть знаменитості, сусіди і близькі закликають 
всіх нас діяти відповідально, щоб уповільнити 
поширення вірусу і звести до мінімуму руйнівні 
наслідки пандемії. І хоча багато людей дотриму-
валися порад і залишалися вдома, є й такі, які 
поставилися до ситуації вкрай нерозважливо. 
Безрозсудна і егоїстична поведінка, що спосте-
рігалася по усьому світі, викликає в нормальних 
людей велике здивування. Чому деякі люди 

ухиляються від своєї відповідальності в ці важкі 
часи? І чи варто нам покладатися на людей, які 
роблять відповідальний вибір з самого початку?  
Так у У Данії, королева особисто звернулася до 
народу з щирим закликом, підкресливши, що 
розрив ланцюга зараження вимагає аби «ми всі 
вели себе розумно». Це було перше таке її кри-
зове звернення після закінчення другої світової 
війни. Як і багато інших, королева Маргарет 
стурбована безрозсудними і неуважними діями 
деяких своїх підданих.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЇ 
COVID-19

За даними Київського обласного лабо-
раторного центру, у Київській області ста-
ном на 10.00 29 квітня 2020 року офіційно 
підтверджено 643 випадки захворювання 
на коронавірус. За останню добу виявлено 
39 нових випадків. Лабораторно підтвер-
дженні випадки виявлено у наступних ра-
йонах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 128 
62 – м. Обухів, 
22 – смт Козин , 
4 – с. Романків, 
13 –  м. Українка, 
1 – с. Красна Слобідка, 
10 – с. Нещерів, 
1 –с. Германівка, 
8 – с. Таценки, 
2 – с. Деремезна, 
2 – с. Красне І, 
1 – с. Долина, 

2 – с. Григорівка
– у Києво-Святошинському р-ні – 221  
26 – с. Софіївська Борщагівка,  
16 – Крюковщина, 110 – м . Вишневе,  
11 – м. Боярка, 
6 – с. Гатне,  
5 – с. Лісники, 
7 – с. Святопетрівське , 
5 – с. Дмитрівка,  
5 – с. Тарасівка;  
3  –с. Чайки,  
16 – с. П. Борщагівка, 
1 – с. Кременище, 
4 – с. Білогородка, 
1 –  с. Капітанівка, 
1 – с. Нове, 
1 – с. Гнатівка; 
1 – с. Юріївка; 
1 – смт. Чабани, 
1 – Гореничі;
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СТАН НА 29 КВІТНЯ

Після запровадження каран-
тину позиції роздрібної торгівлі 
на ринку праці посилились – на 
компанії, які працюють в галузі 
роздрібної торгівлі, припадає 
11% усіх розміщених протягом 
12-22 квітня вакансій. Про це 
свідчать результати дослідження, 
проведеного grc.ua протягом се-
редини квітня. 

“Загалом кількість пропози-
цій про роботу у роздрібній тор-
гівлі зросла удвічі, у порівнянні з 
аналогічним періодом у березні. 
Мова йде, насамперед, про мере-
жі з продажу продуктів харчуван-
ня”, – йдеться у повідомленні.

Найчастіше роботодавці 
шукають касирів, продавців 
торговельних залів, завідуючих 
відділами. Серед керівних посад 
– директорів магазинів та їх за-
ступників. Також попитом у цій 
сфері користуються бухгалтери 
та маркетологи.

“На окрему увагу заслугову-
ють логістичні підрозділ компа-
ній роздрібної торгівлі. Наразі 
ми бачимо стрімке зростання 
сегменту онлайн-доставки, і 
компанії у терміновому порядку 
розвивають відповідні напрям-
ки. Шукають, головним чином, 
спеціалістів з профсфери “Тран-
спорт”: логістів, працівників та 
менеджерів складів”, – йдеться у 
дослідженні.

Водночас за результатами 
середини квітня до топ-5 за кіль-

кістю вакансій увійшли робото-
давці галузі “Перевезення, логіс-
тика, склад, ЗЕД”, хоча у лютому 
не фігурували навіть у топ-10.

Вакансій у цій галузі у квітні 
розмістили утричі більше, ніж у 
середині березня.

Шукають досить широкий 
спектр спеціалістів: і профільних 
працівників (водіїв, експедито-
рів, логістів), і керівників, і бух-
галтерів, і HR-менеджерів.

Крім цього, на 75% зросла 
кількість пропозицій про ро-
боту, розміщених компаніями з 
галузі “Виробництво продуктів 
харчування”. Насамперед шу-
кають спеціалістів  з продажів 
та технологів. “Для компаній з 
галузі “Сільське господарство” 
березень-квітень – один з найак-
тивніших періодів. Цього року на 
початку весни також відбулось 
традиційне зростання кількості 
вакансій, пов’язане, серед іншо-
го, з підготовкою до сезонних 
робіт. Так, у березні кількість 
пропозицій про роботу збільши-
лась майже втричі (в порівнянні 
з лютим), а у квітні – ще на 60% 
(в порівнянні з березнем). За 
підсумками цих двох місяців 
галузь “Сільське господарство” 
увійшла у топ-10 за кількістю 
вакансій. Хоча, наприклад, у 
2019 там не фігурувала. Шукають 
такі компанії далеко не тільки 
агрономів. У попиті менедже-
ри з продажів та спеціалісти по 
роботі з клієнтами, економісти 
та IT-спеціалісти (мережеві ад-
міністратори, програмісти 1С 
тощо)”, – йдеться у повідомлен-
ні. Удвічі у середині квітня зросла 
кількість вакансій, розміщених 
компаніями у галузі “Телекому-
нікації, зв’язок”.

Продовження на стор.2

Продовження на стор.5

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

У «БОРИСПОЛІ» ЧЕРГОВИЙ 
ЕВАКУАЦІЙНИЙ РЕЙС З США
Літаком «Маямі-Київ» зі 

США прибули 259 пасажирів, 
з яких майже половина – укра-
їнські учні, які потрапили за 
океан за американською освіт-
ньою програмою FLEX. Ева-
куаційний рейс зі Сполучених 
Штатів Америки був спеціально 
організований Міністерством 
закордонних справ та Міністер-
ством інфраструктури. Після 
приземлення співробітники са-
нітарно-карантинного підрозділу 
разом з прикордонниками здійс-
нили температурний скринінг 
усім без винятку пасажирам. Під-
вищення температури та скарг на 
самопочуття зафіксовано не було. 
Прикордонники під час здійс-
нення контрольних процедур 
перебували в засобах індивідуаль-
ного захисту, а ті, хто проводили 
відповідні формальності безпо-
середньо на борту літака, чи пе-
ревіряли заповнення пасажирами 
відповідних реєстраційних форм 
– ще й в захисних костюмах. І 
хоча усі пасажири цього рейсу 
налаштовувалися на обов’язкову 
обсервацію, по прильоту в Укра-
їну у них з’явився вибір. Уряд 

України вніс зміни щодо порядку 
проходження карантину осо-
бами, які прибули з-за кордону. 
Тепер охочі на два тижні ізолю-
ватися вдома мають таку можли-
вість за умови реєстрації в додатку 
«Дій вдома». Пасажирам рейсу 
з Маямі, які надали перевагу не 
обсервації, а самоізоляції з вико-
ристанням додатку, представни-
ки Мінінфраструктури надали 
допомогу в реєстрації. Загалом 
«Дій вдома» на свої гаджети вста-
новили майже дві сотні пасажирів 
цього літака. Під час прикордон-
ного контролю співробітники 
Держприкордонслужби пере-
вірили внесення цими особами 
інформації у додаток. Згодом ці 
пасажири відправилися на само-
ізоляцію за вказаною адресою. 
Решту осіб, які прибули зі США, 
відправилися на обсервацію.

Продовження на стор.2

«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»
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Продовження , початок на стор.1

КАРАНТИН ЦЕ ЕЩЕ Й МОРАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАС УСІХ…

Український же Президент щотижня по 
всіх соцмережах наполегливо закликає нас 
не порушувати режим карантину й залиша-
тися вдома. Проте навіть легка прогулянка 
на авто по Києву, демонструє, що навіть ав-
токорки не зменшилися у Києві у час пік. 
Столицею й далі вальяжно розгулює мо-
лодь без масок із  пивом. У парках, де по-
ліція вже мабуть втомилася виловлювати з 
річки несвідомих киян, дефілюють мамоч-
ки із дітьми. А «Гідропарк» знов відкрився 
і навіть імпровізована качалка знов працює 
на збільшення біцепсів столичних хлопча-
ків…

Нам - відповідальним громадянам, з 
екранів телевізора кажуть, що наше життя 
має радикально змінитися й продовжувати 
«старе життя» - значить наражати на небез-
пеку себе та тих, хто вразливий до вірусу. 
Натомість, щодня ми можемо бачити, як 
молоді люди, які святкують несподівані  ка-
нікули на вулицях і пляжах Києва і  схоже, 
не збентежать себе небезпекою заразитись 
COVID-19, який, як вважається, загрожує 
тільки старим і слабким, продовжують «со-
ціальне життя» без «соціальної дистанції»…
МИ ВСІ ВТОМИЛИСЬ СІДІТИ ВДОМА! 

Проте іншого виходу, на жаль, немає!

Давайте всі якось доживемо, дочекає-
мось, давайте усі будемо свідомими того, 
що окрім власного, у всіх нас є ще колек-
тивне здоров’я! 

Олег Спорников
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

– у Баришівському р-ні  – 3: 
1 – с. Недра; 
1 – с. Дернівка; 
1 – с. Лехнівка;
– у Білоцерківському р-ні – 

5:
1 – с. М. Вільшанка;
2 – с. Фурси, 
2 – м. Узин; 
– у Бориспільському р-ні – 

15:
2 –  с. Гнідин; 
2 – с. Вороньків; 
1 – м. Головурів; 
4 – с. Гора; 
1 – с. Кийлів; 
1 – с. Петропавлівське; 
2 – с. Проліски, 
1 – с. Вишеньки, 
1 – с. Глибоке.
 – у Броварському р-ні – 22:
3 – с. Зазим’я, 
2 – с. Княжичі, 
2 – смт Калита, 
5 – с. Требухів, 
1 – с. Погреби, 
7 – Велика Димерка, 
1 – с.Гоголів, 
1 – Крвсилівка; 
– у Бородянському р-ні – 5 
1 – смт. Немішаєво; 
1 – смт Клавдієво; 
1 – с. Загальці; 
1 – с. Здвижівка;
1 – с. Бабинці; 
– у Васильківському р-ні  –  

10
3 – с. Рославичі; 
2 – с. Іванковичі; 
1 – с. Погреби; 
1 – с. Данилівка; 
1 – с. М. Салтанівка; 
1 – с.Здорівка; 
1 – с. Глеваха; 
– у Вишгородському р-ні – 7 
3 – с. Нові Петрівці, 
1 – с. Тарасівщина; 
1 – с. В. Дубечня, 

1 – с. Козоровичі, 
1 – с. Новосілки; 
– у Іванківському районі – 2 
1 – с. Тетерівське; 
1 – с. Дитятки; 
– у Макарівському р-ні – 11
2 – с. Мостище; 
3 – с. Березівка; 
1 – с. Лишня; 
1 – с. Фасова; 
1 – с. Гавронщина; 
1 – с. Вільне: 
1 – с. Бишів; 
1 – с. Наливайківка; 
– у Миронівському р-ні – 3
2 – с. Маслівка; 
1 – с. Зеленьки;
15 – у Кагарлицький р-ні: 
1 – с. Панікарча,
2 – с. Новосілки; 
8 – с. Слобода, 
4 – с. Зелений Яр; 
– у Переяслав-Хмельниць-

кому р-ні – 5
1 – с. Пристроми; 
1 – с. Стовп’яги; 
1 – с. Циблі; 
1 – с. В. Каратуль; 
1 – с.  Ульянівка;
1 – у Поліському р-ні ( 1- с. 

Стещино);
1 – у Рокитнянському р-ні( 1 

–с. Запруддя);
7 – у Ставищенському р-ні 

(с. Гейсиха);
1– у Таращанському р-ні 

(с.Лука)
1 – у Згурівсьому р-ні (с. Че-

ревки -1);
3 – у Богуславському р-ні (с. 

Щербашинці);
1 – Фастівському р-ні (с.

Червоне);
13 – у м. Біла Церква;
23 – у м. Бровари;
34 – у м. Бориспіль;
1 – у смт Бородянка;
11 – у м. Буча;

1 – у м. Березань;
12– у м. Васильків;
1 – у смт. Глеваха;
3 – у смт Володарка;
9 – м. Вишгород;
21 – у м. Ірпінь;
5 – у м. Фастів;
1 – у смт Ворзель;
3 – у м. Гостомель;
1 – у смт. Коцюбинське;
1 – у смт Ставище;
27 – у м. Кагарлик;
6 – у м. Переяслав;
2 – у смт Рокитне;
1– у смт Іванків.
З них на стаціонарному ліку-

ванні – 136 осіб, на амбулатор-
ному лікуванні (самоізоляція) 
– 507 осіб.

Одужало 70 людей людей, у 
тому числі 4 дитини:

– у Києво-Святошинському 
р-ні – 25:

1 – с. Софіївська Борщагів-
ка,  

2 – Крюковщина, 
6 – м . Вишневе,  
4 – м. Боярка, 
4 – с. Гатне,  
3 – с. Лісники, 
1 – с. Святопетрівське , 
1 – с. Дмитрівка, 
1 – с. Капітанівка, 
1- с. Нове, 
с. Білогородака-1);
– у Обухівському р-ні – 12:
м. Обухів – 5, 
смт. Козин – 5, 
м. Українка – 2);
– Білоцерківський р-н – 1 (с. 

Фурси);
– Броварський р-н – 1 

(с.Требухів);
– Бориспільський р-н – 2 (с. 

Гнідин);
– Васильківський р-н – 1 (с. 

Іванковичи);
– Макарівський р-н – 1 (с. 

Мостище);
– Поліський р-н -1 (с. Сте-

щино);
– м. Біла Церква – 2;
– м. Васильків – 3;
– м. Бровари – 4;
– м. Бориспіль – 2;
– м. Буча – 2;
– м. Вишгород -3;
– м. Ірпінь – 3;
– м. Фастів – 1;
– м. Кагарлик – 1;
– смт Ворзель – 1;
– смт Коцюбинське – 2;
– смт Ставище – 1;
– смт Володарка – 1.
За час пандемії померло – 15 

людей: 
6 випадків – Києво-Свято-

шинський р–н (м.Вишневе, 
с. Святопетрівське, с. Гатне, с. 
Тарасівка); 

2 випадки – Макарівський 
р-н (с. Мостище, с.Почепин), 

1 випадок – м. Біла Церква, 
1 випадок – м. Фастів, 
1 випадок – м. Васильків, 
1 випадок – Васильківський 

р-н, 
1 випадок – Ставищенський 

р-н, 
1 випадок – м. Українка, 
1 випадок – Брорварський 

р-н. 
За добу померло 2 людини.
За період з 14.03.2020 всього 

до Київського обласного ла-
бораторного центру надійшло 
2282 підозри на COVID-19. За 
останню добу отримано 118 по-
відомлень про підозру.

Встановлено медичне спо-
стереження за 4188 контактни-
ми особами.

Пресслужба Київської
 обласної державної 

адміністрації

СТАН НА 29 КВІТНЯ

Продовження , початок на стор.1
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СТАРТУЄ ОНЛАЙН-КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ 
«КРАЇНА МОЇХ ПРАВ»

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
 Нове будівництво багатопаливного автомобільного 

заправного комплексу по вул. Заводській № 18-в в м. 
Узин Білоцерківського району Київської області. При 
будівництві автомобільного заправного комплексу 
(далі – АЗК) передбачається спорудження наступних 
основних будівель і споруд: - операторської, до складу 
якої входять: кафе і магазин самообслуговування по 
продажу продовольчих товарів.; - трьох паливорозда-
вальних колонок (далі – ПРК) з острівцями; навісу над 
ПРК; - трьох підземних резервуарів рідкого моторного 
палива (далі – РМП) з резервуаром аварійного зливу; 
- модуля заправки автомобілів зрідженим  вуглевод-
невим газом (далі – ЗВГ) з заправною колонкою ЗВГ; - 
двох пожежних резервуарів;- очисних споруд дощових 
стоків з резервуаром-накопичувачем. Також на терито-
рії АЗК влаштовуються: тимчасова автостоянка на три 
автомобіля; майданчики для автомобільних цистерн 
ЗВГ і РМП та для сміттєзбірників; встановлюються 
іміджева стела, щогли блискавкозахисту та стовпчик 
заземлення.
На проектованому АЗК передбачається здійснювати 

прийом, зберігання і відпуск пального для автотран-
спорту, а саме: двох марок бензину – А-92, А-95, одні-
єї марки дизельного палива та ЗВГ. Режим роботи АЗК 
– цілодобовий в три зміни.
АЗК розрахований на 180 заправлень на добу нафто-

продуктами, та 120 заправлень на добу ЗВГ.
        (загальні технічні характеристики, у тому числі 

параметри планованої діяльності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо), місце прова-
дження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання 
Приватне підприємство «СІТІ-ТОРГ», код ЄДРПОУ 

35089014.
(повне найменування юридичної особи, код згідно 

з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця,
________________________________________________
ідентифікаційний код
________________________________________________
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це від-
повідному контролюючому органу і мають відмітку у 
паспорті),
09161, Київська область Білоцерківський район м. 

Узин вул. Ярослава Мудрого,187
місцезнаходження юридичної особи або місце прова-

дження діяльності фізичної особи - підприємця 
тел. +38 (098) 768-39-21. 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-
фону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 

громадського обговорення
 Департамент екології та природних ресурсів Ки-

ївської обласної державної адміністрації. Поштова 
адреса: вул. Басейна, 1/2-а, м. Київ, 01004, Електро-
нна адреса: eko.koda@ukr.net, Номер телефону: (044) 
279-01-58, Контактна особа – Киреєва Вікторія Станіс-
лавівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнахо-

дження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 

Департаментом Державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Київській області                                                        .   
(вид рішення про провадження планованої діяльності, 

орган, уповноважений його видавати, 
Закон України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності». нормативний документ, що передбачає його 
видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 

робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення 

громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до прото-
колу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 
22.05.2020 року о 12.00 годині в приміщенні Узин-

ської міської ради за адресою: Київська область Біло-
церківський район м. Узин вул. Незалежності, 16/1.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться ____________

_________________________________________________
________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)
________________________________________________
________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Ки-

ївської обласної державної адміністрації. Поштова 
адреса: вул. Басейна, 1/2-а, м. Київ, 01004, Електро-
нна адреса: eko.koda@ukr.net, Номер телефону: (044) 
279-01-58, Контактна особа – Киреєва Вікторія Станіс-
лавівна.. 
   (зазначити найменування органу, місцезнаходжен-

ня, номер телефону та контактну особу) 
7. Уповноважений центральний орган або уповнова-

жений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Київської 

обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 
вул. Басейна, 1/2-а, м. Київ, 01004, Електронна адре-
са: eko.koda@ukr.net, Номер телефону: (044) 279-01-
58, Контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.
      (зазначити найменування органу, поштову та елек-

тронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-

го строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 

діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльно-

сті на 181 аркуші.
  (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд гро-

мадськості)
________________________________________________
 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуєть-

ся планованої діяльності)
________________________________________________

_________________________________________________
________________________________________________

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен-
ня), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними
1. Приватне підприємство «СІТІ-ТОРГ», що розташо-

ване за адресою: 09161, Київська область, Білоцер-
ківський район м. Узин, вул. Ярослава Мудрого,187, з 
04.05.2020 року, контактна особа: Будак Олег Олего-
вич, тел. +38 (097) 389-88-59;
2. Узинська міська рада, що розташована за адресою: 

вул. Незалежності, 16/1 м. Узин Білоцерківський район 
Київська область, з 04.05.2020 року, контактні дані:  
(0456) 32-11-55.
(найменування підприємства, установи, організації, 

місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарюваня)

20201215167 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)

«Тема малюнків – права дитини. 
Щоб подати роботу на конкурс, дитина 
за допомогою батьків має зареєструва-
тися на сайті конкурсу та завантажити  
фотографію або скановану копію ма-
люнка. Коли конкурсна робота пройде 
модерацію, вона з’явиться на сайті для 
голосування», – розповів заступник 
директора Координаційного центру 
з надання правової допомоги Сергій 
Ющишин. 

Конкурсні роботи приймаються з 23 
квітня по 20 травня. Малювати можна 
олівцями, фломастерами, фарбами, 
виконувати роботи в авторській тех-

ніці, створити малюнок за допомогою 
комп’ютерної графіки тощо. Малюнки 
мають бути у форматі А3 або А4. Кожен 
учасник може подати лише одну кон-
курсну роботу. 

Проголосувати за дитячий малюнок, 
що найбільше сподобався, може кожна 
людина – для цього потрібно авторизу-
ватися на сайті конкурсу. Оцінювання 
конкурсних робіт відбудеться на сайті 
конкурсу в онлайн-режимі усіма учас-
никами голосування.

З 21 травня до 24 травня визначати-
муться переможці. Автори найкращих 
робіт будуть визначені за кількістю впо-

добань учасників голосування у трьох 
вікових категоріях: віком до 8 років, від 
9 до 13 років та від 14 до 17 років.

Нагородження переможців конкур-
су триватиме з 25 травня по 5 червня. 
Автори робіт, які набрали найбільшу 
кількість «лайків», отримають грамоти 
та призи за перше, друге та третє місця 
у кожній віковій групі. 

Детально дізнатися про умови 
онлайн-конкурсу дитячих малюнків 
«Країна моїх прав», долучитися до ньо-
го та проголосувати можна, зайшовши 
на офіційний сайт: 

http://art-konkurs.legalaid.gov.ua

З 23 квітня по 5 червня 2020 року Координаційний центр з надання правової до-
помоги проводить онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав». Учасники 
– діти віком до 18 років. Взяти участь у конкурсі, подивитися дитячі роботи та 
проголосувати за малюнок, що найбільше сподобався, можна на офіційному сайті 
конкурсу http://art-konkurs.legalaid.gov.ua.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» ПрАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПО або прізвище, ім’я 
та по батькові 

код ЄДРПОУ 00293290
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у 
паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 03067, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 

42. 
Контактний номер телефону: +38 044 458 05 06
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізич-

ної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Основним видом діяльності підприємства ПрАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», що 

знаходиться за адресою:  03067, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Машинобудів-
на, 42 є обробка найбільш затребуваних видів скла і дзеркал, а також виробів 
із них. В головному корпусі заводу (літ. «А») розміщено виробництво по виго-
товленню скляних виробів для фармацевтичної продукції і медичних закладів. У 
зв’язку із переходом на сучасні види фасування і зберігання лікарських засобів у 
вигляді одноразової упаковки, скляна продукція не затребувана на ринку послуг. 
У зв’язку із чим, проводиться реконструкція головного корпусу заводу із зміною 
його функціонального призначення.

Технічна альтернатива 1.
Існуюча будівля головного корпусу літ. «А» представляє собою 4-поверхову 

цегляну будівлю прямокутної форми, площею забудови 1310,20 м2, розмірами 
72,5 м х 17,5 м.

Реконструкцією передбачено:
-зміну конструктивної схеми будівлі на каркасну, з укрупненням шагу колон за 

рахунок демонтажу конструкцій існуючої будівлі до рівня низу перекритів пер-
шого поверху і влаштування внутрішнього контуру несучого металевого каркасу 
із сіткою колон;
– збільшення поверховості будівлі;
– зміна функціонального призначення будівлі.
Будівлю запроектовано 6-ти поверховою з цокольним поверхом. Верхні повер-

хи (5-й та 6-й) призначені для розміщення адміністрації керуючої компанії ПрАТ 
«ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ». Два середніх поверхи (3-й і 4-й) призначені для готелю 
на 76 місць (52 номери). Другий поверх – спортивно-оздоровчі приміщення готе-
лю. На першому поверсі розміщені приміщення загального призначення: вхідні 
групи в готель і в адміністративні приміщення, кафе на 49 місць. На цокольному 
поверсі розміститься паркінг на 49 машино-місць, технічні приміщення, виробни-
чі і складські приміщення, кафе.

Цокольний поверх збільшується за рахунок прибудови. Кровля прибудови буде 
експлуатуватися під стоянку короткочасного зберігання 6 автомобілів.

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою є будівництво офісного центру із допоміжними при-

міщеннями для дозвілля, харчування та спорту.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Здійснення планованої діяльності планується на території та в межах існуючої 

земельної ділянки за адресою: 03067, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Маши-
нобудівна, 42. Ділянка загальною площею 1,3127 Га надана в оренду згідно 
договору оренди земельної ділянки від 21.02.2002 р. (кадастровий номер 
690250001). Ділянка обмежена: з півдня – вулицею Машинобудівною; із захо-
ду – вулицею Полковника Шутова; з півночі – територією професійно-технічного 
училища № 6 (вул. Полковника Шутова, 13); зі сходу – територією міжрайонних 
навчально-виробничих майстерень (вул. Виборзька, 95) і територією комуналь-
ного підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Київміськсвітло» (вул. 
Машинобудівна, 40).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядаються в зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та 

в межах існуючої земельної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений 

створенням нових робочих місць та поліпшенням благоустрою території об’єк-
та.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльно-
сті (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Адміністративні приміщення. Функціонально приміщення готелю підрозділя-
ються на приміщення приймально-вестибюльної групи; житлової; приміщення 
для адміністративно-господарської діяльності. Запроектована вхідна група, в 
яку входять адміністративні приміщення готелю. Адміністративні приміщення 
призначені для ведення адміністративної та господарської діяльності готелю.

Номери для проживання. Готельні житлові номери розміщені на 3 та 4 повер-
хах. Кількість номерів – 52 шт., проживаючих 76 чол. У номерах передбачені всі 
необхідні умови для особистої гігієни, відпочинку і проживання. Номери облад-
нані комфортними функціональними меблями.

Проектований готель оснащений необхідним технологічним обладнанням та 
функціональної меблями сучасного дизайну з гігієнічним покриттям, що відпо-
відає вимогам даного виду споруди.

Передбачені приміщення поверхового обслуговування. Обслуговуючий персо-
нал готелю стежить за зміною білизни, прибиранням приміщень, дотриманням 
санітарних норм і режимом проживаючих. Зміна білизни в готелі здійснюється 
в установленому порядку.

Для предметів прибирання номерів передбачено приміщення прибирального 
інвентарю з необхідним набором устаткування, раковиною для миття рук і по-
ливальним краном.

Спортивно-оздоровчі приміщення. Cпортивно-оздоровчі приміщення готелю 
розташовані в ізольованій від проживаючих зоні і розраховані на відвідування 
проживаючих готелю.

Кількість відвідувачів максимально в день до 100 чоловік. Одночасне перебу-
вання – не більше 25 осіб. До складу приміщень входять: хол з рецепцією, чо-
ловічий і жіночий гардероб для відвідувачів, тренерські, 2 фізкультурних зали.

Запроектований спортивний зал із загальнофізичної підготовки на 17 тренаже-
рів та спортзал (йога-студія). В вісях «2» - «3» запроектована сауна на 4 місця:

Пральня. Пральня призначена для прання білизни персоналу та осіб.
У приміщенні встановлені 2 пральні машини замкнутого циклу по 7,5 кг, пра-

сувальний каток, стіл прасувальний з паровою праскою і вбудованим наливним 
бойлером.

Кафе. Об’єкти харчування призначені для задоволення потреб у послугах рес-
торанного господарства проживаючих в готелі, працівників підприємства та кафе 
відкритої мережі. Всі проживаючі в готелі забезпечуються 3-х разовим харчуван-
ням в системі ресторанного господарства.

На відм. 0,000 в вісях «5-6» по «Д-Б» ряду запроектовано кафе на 50 посадочних 
місць з баром на 5 місць.

Офісні приміщення. На відм. +15,150 і + 18,600 запроектовано офісні примі-
щення керуючої компанії заводу на 70 і 7 чоловік відповідно.

Приміщення оснащені необхідними офісними, комп’ютерними меблями та 
оргтехнікою.

Відповідно до архітектурно-будівельним завданням в будівлі передбачається 
будівництво господарсько-питного водопроводу з живленням від мережі внутріш-

ньозаводського водопроводу. У будівлі передбачається два введення.
У проектованому будинку передбачається господарсько-побутова каналізація 

від санітарно-технічних приладів. Відведення стічних вод здійснюється самопли-
вом в зовнішню мережу каналізації через один випуск.

Дощові і талі стічні води видаляються з покрівлі за допомогою дощоприймаль-
них воронок з листоуловлювачами, з’єднаних з стояками зливової каналізації 
жолобами з н/ж сталі.

Теплопостачання будівлі передбачається від окремо стоячої заводської котельні. 
Проектом передбачається прокладка траси (двох труб теплопостачання і двох 
труб гарячого водопостачання)

Постачання електроенергії відбуватиметься згідно діючого договору із ПАТ 
«Київенерго».

Для зберігання предметів прибирання приміщень технологічного призначення 
передбачені шафи, розміщені в приміщеннях прибирального інвентарю і санвуз-
лах. Предмети прибирання приміщень і санвузлів зберігаються окремо. Відпра-
цьовані люмінесцентні лампи збираються в контейнер з герметичною кришкою, 
а потім утилізуються за окремим договором із спеціалізованим підприємством. 
Вивіз сміття, харчових відходів здійснюється щодня згідно укладених договорів 
спецтранспортом. Побутові відходи від господарської діяльності готелю відно-
сяться до IV класу безпеки, тимчасово зберігаються в одноразовій упаковці в 
контейнерах на госпмайданчику двору і далі передаються для утилізації спеці-
альним організаціям.

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

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 
Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, За-
конів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Мі-
ністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 
27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруд-
нюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.

Екологічні обмеження: 
1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохо-

ронного законодавства.
2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі 

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідно-
сті до його Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи.

3. Забір води для потреб підприємства та скиди стічних вод повинні здійснюва-
тися при наявності відповідних Договорів на водопостачання та водовідведення.

4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, 
повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених догово-
рів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоро-
нення, видалення.

5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні 
шуму на межі житлової забудови.

6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарні обмеження:
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітар-

но-гігієнічними нормами та правилами;
2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 
173-96);

3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумо-
вого забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:
1. Дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи 
щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохо-
ронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середо-
вище мінімальний і не потребує додаткових обмежень. 

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися за адресою: м. Київ, Со-

лом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 42. Відстань до найближчої житлової забу-
дови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів». Екологічні обмеження анало-
гічно обмеженням для технічної альтернативи.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, у зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та 

в межах існуючої земельної ділянки.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернатива-

ми:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчику, розчищення 

території, організація водовідведення зливових стоків на період будівництва, 
побудова тимчасових очисних споруд для миття коліс, тимчасові інженерні кому-
нікації, організація санітарно-побутових умов. 

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність буде здійснюватися в межах земельної ділянки за 

адресою: м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Машинобудівна, 42. Підготовчі та 
будівельні роботи по своєму впливу на мають виходити за межі виробничого 
майданчика.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, у зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та 

в межах існуючої земельної ділянки.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
– Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та 

мікроклімату;
– Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин під час проведення 

будівельних робіт утворюються під час робіт по вийманню, переміщенню та скла-
дування грунту, монтажі, різанню, зварюванню та при роботі задіяної спецтехні-
ки. Можливими джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлу-
атації об’єкта будуть: вентиляційні установки кафе, мийних, пральні, паркінгу 
– Водне середовище: господарсько-питне водопостачання згідно договору з 

ПАТ «АК «Київводоканал», госфікальне водовідведення в систему каналізації мі-
ста Києва. Дощові стоки будуть збиратися з території і направлятимуться у міську 
дощову каналізацію. Дощові стоки з автомобільної стоянки будуть попередньо 
очищуватися.
– Геологічне середовище: не впливає. Розширення території, вплив на  геологіч-

не середовище не передбачається;
– Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: об’єкти природно-заповідного 

фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не передба-
чається;
– Утворення відходів: Побутові відходи від господарської діяльності готелю 

відносяться до IV класу безпеки, тимчасово зберігаються в одноразовій упаковці 
в контейнерах на госпмайданчику двору і далі передаються для утилізації спе-
ціальним організаціям; будівельні відходи будуть збиратися та вивозитися ком-
панією-підрядником.
– Навколишнє соціальне середовище (населення): Позитивний соціально-еко-

номічний вплив планованої діяльності обумовлений створенням нових робочих 
місць та поліпшенням благоустрою території об’єкта;
– Навколишнє техногенне середовище: не впливає.

Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого 
майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.

Ґрунт: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та пали-
во-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання не-
гативного впливу на грунт, передбачається оснащення площадки контейнерами 
для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів; 
майданчик для будівництва має мати ущільнене або асфальтоване покриття для 
недопускання забруднення мастильними матеріалами, всі розливи мають локалі-
зовуватись та прибиратись вчасно.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не 

спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я 
населення.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля – стаття 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», ч. 3, п. 
14 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження 
планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження 
планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, 
технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності 
та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють 
значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом 
Міністрів України).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

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

включення до звіту з Оцінки впливу на довкілля у відповідності до статті 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України “Про оцін-

ку впливу на довкілля”)
що видається  Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації); поштова адреса: 04080, м. Київ, 
вул. Турівська, 28; телефон: (044) 366-64-15; електронна адреса: andrii.vergelis@
kmda.gov.ua; контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-
тично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)



55НОВА ДОБАНОВА ДОБА
Продовження , початок на стор.1

Обидва види рефінансування стають до-
ступними для позичальників, які мають кре-
дити у будь-якому банку України.

По-третє, бізнес отримає змогу оформити 
відстрочку зі сплати не лише тіла кредиту, 
але й відсотків на обслуговування позики. 
Така відстрочка може сягати 9 місяців і зале-
жить від мети надання державної підтримки.

Нагадаємо, що сьогодні отримати позику 
за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 
можна в чотирьох банках державного сек-
тору – ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, 
УкрЕксімБанк та трьох комерційних банках 
– «Львів», «Альянс» та «ПУМБ».

Важливо, кредити за новими правила-
ми мікро- та малий бізнес зможе отримати 
одразу після внесення Радою Фонду відпо-
відних змін до Програми «Доступні кредити 
5-7-9» та оновлення угод Фонду з банка-
ми-партнерами.

Довідково
Державна кредитна програма «Доступні 

кредити 5-7-9%» запроваджена за ініціати-
ви Президента України з метою спрощення 
доступу мікро- та малого бізнесу до банків-
ського кредитування. Контроль за реалізаці-
єю програми покладений на Фонд розвитку 
підприємництва (ФРП). ФРП є фінансовою 
установою, засади для функціонування якої 
були закладені ще в 1996 році в рамках ре-
алізації програми Федерального Уряду Ні-
меччини “ТРАНСФОРМ” з підтримки про-
цесу реформ в Україні. ФРП був створений 
під назвою «Німецько-український фонд» 
на підставі Указу Президента України від 
01 червня 1998 року № 574/98 та постано-
ви Кабінету Міністрів України від 19 квітня 
1999 року № 628. Згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України № 5 від 11 січня 2020 
року було змінено найменування фонду на 

«Фонд розвитку підприємництва». ФРП є 
правонаступником всіх прав та зобов’язань 
Німецько-українського фонду. Єдиним 
учасником ФРП є Уряд України в особі Мі-
ністерства фінансів України.

Міністерство розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства здійснює під-
тримку програми «Доступні кредити 5-7-9%» 
в частині освітніх програм для підприємців, 
які хочуть стати учасниками програми.

 
Інформація Урядового порталу

УРЯД РОЗШИРИВ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ 
«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

ТУРБІНА ПОЗА ТУРБОРЕЖИМОМ 

Історія людини – історія енергетики
Перший стрибок у зростанні енергоспожи-

вання стався, коли людина навчилася видобу-
вати вогонь і використовувати його для приго-
тування їжі та обігріву своїх осель. Джерелами 
енергії в той період служили дрова і м’язова сила 
людини. Наступний важливий етап пов’язаний 
з винаходом колеса, створенням різноманітних 
знарядь праці, розвитком ковальського вироб-
ництва. До XV століття середньовічна людина, 
використовуючи робочу худобу, енергію води і 
вітру, дрова і невелику кількість вугілля, спожи-
вала приблизно в 10 разів більше, ніж первісна 
людина. Але особливо помітне збільшення світо-
вого споживання енергії відбулося за останні 200 
років, з початку індустріальної епохи воно зрос-
ло у 30 разів і сягнуло в 1998 році - 13,7 гігатонн 
умовного палива на рік. Людина індустріального 
суспільства споживає в 100 разів більше енергії, 
ніж первісна. 

У сучасному світі енергетика є основою роз-
витку базових галузей промисловості, що визна-
чають прогрес суспільного виробництва. У той 
же час енергетика - одне з джерел несприятливо-
го впливу на навколишнє середовище і людину. 
Псується атмосфера (споживання кисню, вики-
ди газів, вологих і твердих частинок), гідросфера 
(споживання води, створення штучних водо-
ймищ, скиди забруднених і нагрітих вод, рідких 
відходів тощо) і, навіть, на літосферу (споживан-
ня викопних палив, зміна ландшафту, викиди 
токсичних речовин). Незважаючи на зазначені 
фактори негативного впливу енергетики на на-
вколишнє середовище, зростання споживання 
енергії не викликало особливої тривоги у широ-
кої громадськості до середини 70-х років, коли 
в руках фахівців виявилися численні дані, що 
свідчили про сильний антропогенний тиск на 
кліматичну систему, який є загрозою глобальної 
катастрофи при неконтрольованому зростанні 
енергоспоживання. 

Вугілля і Європа
Вугільні ТЕС вважаються найбільш екологіч-

но «брудними» підприємствами, тому  екологіч-
на політика Євросоюзу, до якого ми намагаємось 

якомога швидше приєднатися, передбачає ско-
рочення викидів парникових газів в атмосферу. 
У зв’язку з цим ряд європейських країн (Бельгія, 
Австрія, Португалія, Данія, Фінляндія, Швеція, 
Франція, Великобританія) взяли курс на відмову 
від вугільних ТЕС і досить успішно просувають-
ся у цьому напрямку, заміщаючи вугільні елек-
тростанції іншими джерелами електроенергії. 
Цікавим є також приклад Німеччини, уряд якої 
здійснює трансформацію енергетики від тради-
ційної до екологічно чистої і в рамках цього про-
цесу скорочує частку вугілля у виробництві елек-
троенергії при існуючій розвиненій вугільній 
промисловості. Проведений аналіз політичних 
та економічних (на рівні підприємств) процесів 
щодо вугільної генерації в країнах ЄС дозволяє 
зробити висновок, що перспективи вугільних 
ТЕС в Європі- це їхнє поступове закриття. Втім, 
відсутність єдності підходів і умов в різних кра-
їнах дозволить вугільним ТЕС утримати частку 
ринку в середньостроковій перспективі, однак в 
довгостроковій перспективі можна чекати істот-
ного скорочення вугільної генерації в Євросоюзі, 
в тому числі в країнах, традиційно орієнтованих 
на видобуток і спалювання вугілля на електро-
станціях

Вугілля і Українка
Аби поговорити про перспективи української 

теплоенергетики, мені довелося зустрітися з 
конкретною людиною – практиком - дирек-
тором Трипільської ТЕС – Петром Кравцем. 
Його підприємство розташоване на Дніпров-
ському узбережжі, в 45 км південніше від Києва, 
поблизу села Трипілля, яке, по іронії долі є ко-
лискою української цивілізації. Після виведення 
з експлуатації Чорнобильської АЕС, Трипільська 
ТЕС з встановленою потужністю 1800 мегават 
електроенергії - є найбільшим енергогенеру-
ючим об’єктом на території Київської області. 
Його головний корпус зведено за універсальним 
проектом пиловугільної ТЕС з енергоблоками 
потужністю 300 мегават кожний. Основним 
паливом є донецький антрацитовий штиб, що 
надходить залізницею. Резервне паливо - газ, 
мазут. Від початку своєї експлуатації Трипільська 

ТЕС виробила понад 350 мільярдів кіловат-го-
дин електроенергії та 5,5 мільйонів гігакалорій 
теппоенергії. Але недивлячись на все вищеска-
зане, «основа обласної енергетики», сьогодні, 
як кажуть, «на ладан дихає». Чому? Бо потребує 
глибокої модернізації, реконструкції і встанов-
лення нового екологічного та технологічного 
обладнання.

Окрім того, підвищення ефективності Три-
пільської, як власне й інших українських ТЕС є 
вкрай необхідним не стільки вже з економічних, 
скільки з екологічних міркувань. Оскільки, без-
посередню екологічну небезпеку, як на локаль-
ному, так і на державному рівні представляють 
атмосферні викиди шкідливих речовин з про-
дуктами згоряння органічного палива: газопо-
дібні оксиди сірки і азоту, тверді частинки (зола), 
леткі органічні сполуки (зокрема, бензпірен), 
леткі сполуки важких металів (ртуті, ванадію, 
нікелю). Також екологічну небезпеку становлять 
ТЕС і як масштабні забруднювачі водних басей-
нів: на частку сучасних ТЕС припадає до 70% 
промислового забору води з природних джерел. 
Вищезгадані впливи можуть і повинні бути зни-
жені до екологічно безпечного рівня - як за раху-
нок осучаснення і модернізації, так і в результаті 
запровадження нових природоохоронних техно-
логій на самих підприємствах і навколо них. Всі 
ці заходи вимагають істотних витрат. Нести які 
держава не може, а інколи, мабуть «завдячуючи» 
традиційному чиновному чванству, й не хоче. 

Варто лише згадати вікопомний візит на Три-
польську ТЕС попереднього президента, де він 
заявив, що Японія має намір виділити 40 мільйо-
нів доларів на модернізацію Трипільської ТЕС, 
який закінчився справжнім пшиком! Адже з тих 
пір, не лише про японську модернізацію, але й 
обіцяну систему енергоефективності «від ЄС і 
США вартістю в сотні мільйонів євро», нічого не 
чути… А свої гігакалорії, як і десятки років тому, 
ТЕС виробляє на устаткуванні, яке встановили 
ще у 70-х роках минулого століття. Натомість усі 
серйозні спроби модернізувати обладнання Три-
пільської ТЕС терплять фіаско. 

Продовження у наступному номері НД

Шановні читачі «Нової Доби», у складний для всіх нас період всеохоплюючого карантину, 
потрібно думати про те, як ми будемо жити далі: де працювати, навчатися, як опалювати 
свої домівки… Життя триває і останні події навколо «Центренерго», а відтак навколо її «відо-
кремлених підрозділів» на кшталт Трипільської ТЕЦ, також подають нам тривожні сигнали. 
Скандали, що не вщухають навколо призначення керівництва цією державно структурою вже 
набули всеукраїнського масштабу, ба навіть призвели до відставки попереднього Кабінету Мі-
ністрів. Втім ця величезна станція – Трипільська ТЕЦ, працює і дає нам усім енергію і тепло. 
Які перспективи цього підприємства і які перспективи усієї вугільної енергетики – тема нашого 
сьогоднішнього матеріалу. Читайте його також на нашому сайті: novadoba.kiev.ua 
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Коронавіруси - це сімейство РНК-ві-
русів, які найчастіше викликають захво-
рювання у тварин, а деякі з них - у лю-
дей. У людей інфекція зазвичай протікає 
в легкій формі з симптомами ГРВІ, не 
викликаючи важких ускладнень. За ста-
тистикою збудники ГРВІ найчастіше:

Риновіруси 30-50%
Коронавіруси 10-15%
Грип 5-15%
РСВ 5%
Парагрип 5%
Аденовірус менше 5%
Ентеровірус менше 5%
Метапневмовірус і інші - залишилися 

20-30%
Що таке COVID-19?

COVID-19 - інфекційне захворюван-
ня, викликане новим видом коронавіру-
сів, яким людина імовірно заразився від 
тварин. Точний джерело зараження поки 
не встановлено.

Наскільки небезпечний COVID-19?
Як правило, коронавірусна інфекція 

COVID-19 протікає в легкій формі, осо-
бливо у дітей і здорових молодих лю-
дей. Проте існує важка форма інфекції: 
приблизно в одному з п’яти випадків 
хворим необхідна госпіталізація. Тому 
занепокоєння за себе і близьких виправ-
дано. Тому дуже важливо при можливо-
сті дотримуватися карантинних заходів, 
щоб стримати поширення інфекції і пе-
решкодити неконтрольованій її поши-
рення.

Наскільки заразний COVID-19?
Людина, яка хворіє на коронавірусів, 

може заразити ще 3,3-5,5 людина навко-
ло себе. Хворіє на грип - 1-2 людини, 
при грипі-іспанці - 2,8, при кору - 12-
18. Тобто коронавірус в 2-3 рази менше 
заразний ніж кір і в 2-3 рази заразнее 
грипу.

Як поширюється вірус?
При кашлі та чханні, при рукостис-

канні, через предмети. Захворювання 
передається через дрібні краплі, які ви-
діляються з носа або рота хворого при 
кашлі або чханні. Ці краплі потрапля-
ють на навколишні людини предмети і 
поверхні. Інші люди можуть заразитися 
в результаті дотику спочатку до таких 
предметів або поверхонь, а потім - до 
очей, носа або рота. Крім того, заражен-
ня може відбутися при вдиханні дрібних 
крапель, які виділяються при кашлі або 
чханні людини з COVID-19. З цієї при-
чини важливо триматися від хворої лю-

дини на відстані більше 1 метра. Ризик 
зараження через повітря набагато ниж-
че.

Які симптоми COVID-19?
Основні симптоми:
Підвищення температури тіла (в> 90% 

випадків)
Кашель (сухий або з невеликою кіль-

кістю мокротиння) в 80% випадків
Задишка (в 55% випадках)
Відчуття здавленості в грудній клітці 

(в> 20% випадків)
Рідкісні симптоми (на початку захво-

рювання можуть спостерігатися без під-
вищення температури тіла)

Головні болі (8%)
Кровохаркання (5%)
Діарея (3%)
Нудота блювота
Серцебиття
У більшості людей (близько 80%) 

хвороба закінчується одужанням, при 
цьому специфічних лікувальних заходів 
не потрібно. Приблизно в одному з ше-
сти випадків COVID-19 виникає важка 
симптоматика з розвитком дихальної 
недостатності. У літніх людей, а також 
людей з хронічними захворюваннями, 
наприклад, артеріальною гіпертензією, 
захворюваннями серця або діабет, ймо-
вірність тяжкого перебігу захворювання 
вище. При наявності підвищеної тем-
ператури тіла, кашлю і утрудненого ди-
хання слід терміново викликати швидку 
допомогу (103 з мобільного).

Хто в групі ризику?
Китайський CDC опублікував масш-

табне дослідження всіх випадків захво-
рювання до 11 лютого, згідно з яким:

Загальна смертність тримається на 
рівні 2,3%.

Найвища - в групі людей старше 80 ро-
ків - 14,8%.

У групі від 70 до 80 років - 8%.
Жодної дитини у віці 0-9 років не 

вмерло.
У групі 10-40 років смертність дорів-

нює 0,2%.
Чоловіків померло більше, ніж жінок: 

2,8% і 1,7% відповідно.
Таким чином найбільше схильні до 

небезпеки люди старше 70 років, осо-
бливо ті, хто має хронічні захворювання.

Як захистити себе і оточуючих?
При можливості уникайте місць скуп-

чення людей. Якщо погода дозволяє, 
ходите на вулицю в рукавичках, вико-
ристовуйте САНІТАЙЗЕР. При кашлі та 
чханні прикривайте рот і ніс серветкою 
або згином ліктя. Відразу викидайте сер-
ветку в контейнер для сміття з кришкою 
і обробляйте руки спиртовмісних анти-

септиком або мийте їх водою з милом. 
Не чіпайте руками очі, ніс і рот. Тримай-
теся від людей на відстані мінімум двох 
метрів. Уникайте громадського тран-
спорту. При можливості використовуйте 
ліфт, щоб не чіпати перила при ходьбі по 
сходах, але в ліфт з іншими людьми не 
заходьте. Перед входом в будинок, обро-
біть руки САНІТАЙЗЕР, потім вимийте 
руки з милом. Не ходіть вдома у вулич-
ному одязі. Не звіть гостей і не ходить у 
гості. Слідкуйте за вологістю приміщен-
ня. Пийте більше рідини - зневоднення 
призводить до сухості слизових і знижує 
їх захисну функцію. Не виїжджайте в 
країни з високим ризиком епідемії. При 
підвищенні температури, появу кашлю і 
проблем дихання якомога швидше ви-
кликайте швидку. Якщо ви відвідували 
райони з високим ризиком зараження - 
повідомте про це лікаря. Особливо бере-
жіть близьких старшого віку. Відправьте 
бабусь і дідусів на дачу, оберігайте від по-
ходів до поліклініки, аптеки і магазини. 
Забезпечте себе ліками, які приймаєте 
постійно - від тиску, діабету, астми, жа-
рознижувальними і так далі, щоб міні-
мізувати походи в аптеку і убезпечити 
себе на випадок карантину. Організуйте 
доставку продуктів додому.

Чи можу я заразитися COVID-19 від 
домашньої тварини?

Поки немає даних про можливість за-
раження COVID-19 від собак, кішок або 
інших домашніх тварин.

Чи можна заразитися COVID-19 від 
людини, у якого не спостерігається 

жодних симптомів?
Згідно актуальним даними ВООЗ 

ризик зараження від людини, що не 
має ніяких симптомів, вкрай низький, 
оскільки заражений повинен виділяти 
достатню кількість вірусу зі слиною і 
мокротою. Але з іншого боку, у багатьох 
людей симптоми COVID-19 бувають 
виражені дуже слабо, особливо спочат-
ку захворювання. Тому, ризик передачі 
COVID-19 від людини, яка не відчуває 
себе хворим і має тільки слабкий ка-
шель, існує.

Скільки триває інкубаційний період?
Від контакту з вірусом до появи симп-

томів може пройти від 2 до 14 днів, в се-
редньому - 5.
Скільки днів хворіють на коронавірус?

У разі неускладненого перебігу, захво-
рювання може тривати до 14 днів, при 
ускладненнях - до 8 тижнів.

Чи є лікування від COVID-19?
Поки специфічних препаратів від ко-

ронавірусів немає, і лікування полягає 
в підтримуючої терапії, призначеної за 

КОРОНАВІРУС: ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ?

Початок, закінчення на стор. 7

Задовольняючи величезну кількість прохань від читачів «Нової Доби», ми продовжу-
ємо матеріал «Коронавірус: що важливо знати?». На ці питання відповідає сьогодні 
лікар –вірусолог – Валентина Приходько. Частково ми повторюємо і розширюємо 
відповіді, які були оприлюднені у спецвипуску «Нової Доби» у березні поточного року. 
Дякуємо усім за ваші листи! Разом – переможемо!
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Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Видобування підземних вод (корисних копалини за-

гальнодержавного значення, згідно постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827) з ділян-
ки водозабору Трипільської ТЕС.
Водозабір Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТЕРЕНЕРГО» 

представлений свердловинами № 7,  № 33 та № 41, що 
розташовані на території Трипільської ТЕС у м. Укра-
їнка Обухівського району Київської області. Свердло-
вини пробурені на водоносний горизонт у відкладах 
орельської світи середньої юри. Глибина свердловин 
за паспортами від 175  м до 185 м. Свердловини об-
ладнані насосом марки ЕЦВ 6-16-140. Свердловини 
були пробурені  протя¬гом 1973-1984 років.
Водозабір Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТЕРЕНЕР-

ГО»  розташований  на території Трипільської ТЕС у 
м. Українка Обухівського району Київської області. 
Трипільська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРЕО» користуєть-
ся земельними ділянками, в ме¬жах яких розміще-
ні водозабірні свердловини, на правах постійного 
користування. Географічні координати свердловин: 
свердловина № 7 - 50°07’57» пн..ш 30°45’14» сх..д.; 
свердловина № 33 - 50°07’49» пн..ш 30°45’11» сх..д., 
свердловина № 41 - 50°08’01» пн..ш 30°44’40» сх..д.
(загальні технічні характеристики, у тому числі па-

раметри планованої діяльності потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕ-

НЕРГО» в особі ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС, код ЄДРПОУ –  
22927045;
 (повне найменування юридичної особи, код згідно 

з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийнят-
тя реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
юридична адреса:  03022, м. Київ, вул. Козацька, 

120/4, літера «Є»; контактний номер телефону - (044) 
364-02-00.
місцезнаходження юридичної особи або місце про-

вадження діяльності фізичної особи - підприємця (по-

штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 

громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів Ки-

ївської ОДА., 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, тел. 
(044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна 
особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Ста-
ніславівна.
 (найменування уповноваженого органу, місцезнахо-

дження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 травня 2011 року № 615, рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде Спеціальний 
дозвіл на користування надрами, що видається Дер-
жавною службою геології та надр України.
 (вид рішення про провадження планованої діяльно-

сті, орган, уповноважений його видавати, норматив-
ний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 

робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення 

громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до прото-
колу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 21 травня 

2020 року о 11.00 в приміщенні Української міської 
ради за адресою: м. Українка, пл. Т. Шевченко, 1
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплано-

вано. 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності
Департаменту екології та природних ресурсів Ки-

ївської ОДА., 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, тел. 
(044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна 
особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Ста-
ніславівна.
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, 

номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповнова-

жений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій
Департаменту екології та природних ресурсів Ки-

ївської ОДА., 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, тел. 
(044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна 
особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Ста-
ніславівна.
 (зазначити найменування органу, поштову та елек-

тронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-

го строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 

діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльно-

сті з додатками
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд гро-

мадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуєть-
ся планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 

довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен-
ня), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними
1. Трипільська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРЕО»,  08720, Ки-

ївська область, Обухівський район, м. Українка, вул. 
Промислова, 1, контактний номер телефону - (096) 
312-00-70, з  05.05.2020  р. пн-пт з 9.00 до 17.00, 
контактна особа – Двірна Тетяна
2. Українська міська рада за адресою: 08720, Київська 

обл., Обухівський р-н, м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1, 
тел./факс (04572) 2-17-08, 2-15-35, з  05.05.2020  р. 
пн-пт з 9.00 до 17.00
 (найменування підприємства, установи, організації, 

місцезнаходження, дата, з якої громадськість може оз-
найомитися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарюваня)

20202135293
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)

Початок, закінчення на стор. 7

станом пацієнта. ВООЗ рекомендує за-
стосування рибавірину (противірусного 
препарату проти гепатиту С і геммора-
гических лихоманок) і інтерферону β-1b. 
Вони можуть неспецифически пригні-
чувати розмноження вірусу і покращу-
вати перебіг захворювання. Пацієнтам з 
пневмонією слід вводити антимікробні 
препарати. При сепсисі - гідрокортизон. 
Важливі кисень і апарати ШВЛ для важ-
ких випадків. Популярні противірусні 
препарати, такі як Арбідол, Кагоцел і 
інші - не ефективні проти коронавиру-
са, як і часник і схожі методи лікування. 
У Китаї схвалили до використання при 
лікуванні COVID-19 препарат фавіпіра-
вір, спочатку розроблений як ліки проти 
грипу, що блокує вірусну РНК-залежну 
РНК-полімерази. Уханьський Інститут 
вірусології подав патентну заявку на пре-
парат ремдезівір, розроблений ще в 2016 
році американською компанією Gilead 
Sciences як ліки від вірусу Ебола. У сво-
їй роботі, опублікованій в Cell Research, 
китайські вчені стверджують, що комбі-
нація ремдезівіра і хлорохина - ліки від 
малярії - ефективно пригнічує розмно-
ження NCP in vitro в культурі клітин.

Чи слід мені носити маску 
аби  захистити себе?

Вам слід носити маску тільки в 
тому випадку, якщо у вас є симптоми 
COVID-19 (особливо кашель) або якщо 
ви здійснюєте догляд за людиною, яка 
може бути хворий COVID-19. Однора-
зові маски не можна використовувати 
повторно. Якщо у вас немає симптомів 
захворювання або ви не здійснюєте до-
гляд за хворою людиною не має сенсу.
Як правильно використовувати маску?

Перед тим як взяти маску в руки, об-
робіть їх спиртовмісних засобом або ви-
мийте з милом. Огляньте її, щоб переко-
натися у відсутності дірок і пошкоджень.

Одягніть маску на обличчя. Зігніть 
металеву вставку або фіксує затиск по 
формі носа. Потягніть за нижній край 
маски, щоб вона закрила рот і підборід-
дя. Зніміть маску після застосування, 
утримуючи за еластичні завушні петлі і 
не торкайтеся нею на-віч або одязі. Ві-
дразу після використання викиньте її в 
закривається контейнер. Після дотику 
до маски або її викидання скористайтеся 
спиртовмісних засобом, а при очевидно-
му забрудненні рук вимийте їх з милом.

Якими ліками варто запастися?
Препарати, які ви приймаєте постій-

но: для зниження тиску, діабетичних 
препаратах, ингаляторах в разі астми, 
гормональних препаратах, препаратах 
для лікування мігрені і так далі. Пре-
парати, які ви зараз приймаєте курсом 
- ними теж варто запастися наперед. 
Ліки для лікування гострих випадків (гі-
пертонічних кризів, лихоманки, болю, 
печії, алергії і так далі). Перевірте, щоб 
вдома були бинти і спиртові серветки на 
випадок травм, хлоргексидин, якщо зна-
добиться дезінфікувати рану. Можливо, 
Пантенол на випадок опікі.
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Навесні погода, як відомо, мінлива, і 
тому все залежить від погоди. Орієнтува-
тися треба на те, що відбувається саме у 
вашому саду. З таненням снігу роботу в саду 
слід починати з прибирання торішнього 
листя і трави. Видаляйте молоді бур’яни, 
поки вони не зміцніли і легко вириваються 
з корінням з вологого грунту. Можна все 
спалити або закласти на компост. 

Знімаємо утеплюючу плівку з виногра-
ду, декоративних рослин, розкриваємо по-
луницю. Особливу увагу приділяємо землі: 
якщо треба, відводимо надлишкову вологу і 
робимо розпушування. Після цього верхній 
шар грунту бажано мульчувати органікою: 
тирса, сіно, горіхова шкаралупа, перегній, 
хвоя. Мульчування допомагає зберегти во-
логу та і рихлість ґрунту, запобігає ерозії, 
зменшує кількість рослин-бур’янів.

Особлива увага деревам
Всі роботи в саду необхідно провести до 

того, як почнуть набухати бруньки. У пер-
шу чергу це стосується обрізки кущів, пло-
дових дерев і винограду. Раннє обрізання 
зменшує негативні наслідки. При низьких 
плюсових температурах, до початку весня-
ної вегетації можна садити і пересаджувати 
дерева та кущі, включно плодові і вічнозе-
лені.

Одним з найважчих етапів весняної 
підготовки саду є обрізка дерев. Кожна 
культура вимагає індивідуального підхо-
ду. Всім варто знати, що є 3 види обрізок. 
Формуюча обрізка створює основу крони 
і запобігає її загущенню та росту гілок, що 

заважають одна одній. Омолоджуюча – це 
обрізка ослаблених гілок, що активно сти-
мулює наростання нових та сильних. При 
цьому довжина пагонів повинна становити 
не менше 30 – 40 см. Відновлююча обріз-
ка дає змогу зменшити габарити крони, 
покращити світловий режим, нормувати 
кількість гілок, забезпечити рівновагу між 
зростанням і плодоношенням. До процесу 
обрізки дерев треба підходити максималь-
но обережно. Перед обрізкою слід уважно 
оглянути кожне дерево, і визначитись, яка 
обрізка і навіщо потрібна. 

Після обрізання саду треба обробити 
дерева від шкідників. Найчастіше для цього 
використовують так звану «бордоську ріди-
ну» – суміш водний розчину сульфату міді 
та вапна. Ним обробляють крону та скелет 
дерева з метою уникнення сонячних опіків 
та боротьби зі шкідниками. Також добре 
підійде побілка дерев, особливо, якщо ви не 
зробили це восени. Розчин, до складу якого 
входить крейда і вапно, добре захищає де-
рева від шкідників, які зимують у корі або 
опалому листі. Окрім того, побілка допо-
магає деревам від перепаду температур. У 
сонячний день наприкінці лютого-початку 
березня температура поверхні кори буває 
на 12-15 °С вище, ніж на затіненій північ-
но-східній стороні. Якщо ж штамби і гілки 
побілені 20% вапняним розчином (2 кг вап-
на на 10 л води), то різниця у нагріванні не 
перевищує 3-5°С.

Обов’язково потрібно зробити пер-
ше обприскування дерев та винограду до 
розпускання бруньок, бо багато комах від-
кладають свої яйця в бутони.

Важливим у перші весняні дні є обкопу-
вання землі навколо стовбурів. Цей процес 
допоможе зберегти вологу для дерева та 
дає можливість дихати кореневій системі. 

Бажано також підживити ослаблені після 
зими молоді дерева. Для цього використо-
вується загальне мінеральне добриво, або 
з підвищеним вмістом калію (наприклад, 
добриво для троянд), чи сухий курячий 
послід. Добрива вносіть лише в добре зво-
ложений грунт. 

Особливо важливо в березні своєчасно 
обкопати кущі смородини, малини, агрусу. 
Якраз в цьому місяці у них вже починають 
набухати бруньки. 

Квіти 
У середині або наприкінці березня на-

стає пора провітрювання закритих на зиму 
троянд і інших, люблячих тепло, рослин. 
Провітрювати укриття найкраще в соняч-
ний день при плюсових температурах. Ос-
новним завданням є забезпечення доступу 
свіжого повітря, не дозволяйте накопичу-
ватися конденсату. Як тільки сніговий шар 
стане тонким або зовсім зникне, можна 
почати звільнення від укриттів нарцисів та 
лілій. Легкі заморозки ці рослини перено-
сять добре.

У березневі дні засівають насіння для 
розсади кольорової і білокачанної капусти, 
буряка, помідорів і цибулі. Грунт для посіву 
підбирають пухкий, родючий і не кислий. 

Ранні овочі: Сьогодні томати
Томати не підживлюють до тих пір, поки 

вони не почнуть рости. На перших порах їм 
вистачає тих добрив, що внесла в лунки при 
посадці: 0,5 склянки золи або крейди, 0,5 
відра старого сипучого перегною і 1 столові 
ложки суперфосфату. Першу підгодівлю - 
Растворін марки «А» - роблю рідку (15 г на 
10 л води). Можна використовувати інше 
комплексне добриво: кристалон, нітро-
фоску, амофос ... Добре, якщо воно буде 
містити ще магній і мікродобрива. Далі 
через 2 тижні підгодовую сульфатом калію 
(10 г на кв.м), ще через 2 тижні знову даю 
растворин марки «Б» (25 г на 10 л води). У 
проміжках між кореневими підгодівлею 
роблю позакореневе (здравную, Агріколой, 
мікровітом-11 або повним добривом з мі-
кроелементами ПУМ-2).

Томати – культура, яка самозапилюва-
тися, тому протяг в теплиці - її найкращий 
друг. При високій вологості і температурі 
повітря понад 35 ° С не відбувається за-
пилення квіток і вони обсипаються. Ось 
чому помідорову тепличку необхідно весь 
час провітрювати. Коли в ній сухо і тепло, 
пилок легко висипається з квіток на риль-
це маточки. Можна ще і періодично злегка 
постукувати по шпалері, до якої підв’язані 
рослини. Зазвичай городники, перестра-
ховуючись від низької схожості мелкосе-
менних культур, висівають їх на грядках з 
хорошим запасом. Спочатку дружні сходи 
тільки радують. Воно й зрозуміло: густе 
стояння на перших етапах розвитку спри-
ятливо позначається на їх зростанні. Разом 
сходам тепліше, та й простіше пригнічува-
ти бур’яни. Однак через деякий час сіянці 
починають самі конкурувати між собою за 
світло, вологу і харчування, тому без вида-
лення зайвих рослин не обійтися.

(продовження у наступному номері «НД»).

Буяє довгоочікувана весна. І недивлячись на карантин, вже зовсім скоро сад 
оговтається від важких холодних буднів і задихає повною груддю. Кожен дбайли-
вий господар розуміє важливість своєчасного та розумного підходу до виконання 
весняних робіт. Адже саме від правильного догляду за садом залежить здоров’я, 
краса та родючість рослин..

Київська обласна газета «Нова 
Доба» є зареєстрованим 

друкованим громадсько-політич-
ним виданням призначеним 

для широкого кола читачів Київсь-
кої області

«Нова Доба» видається з початку 
2018 року і розповсюджується

 в усіх містах і селищах Київської 
області. 

Громадсько-політична тематика 
займає певне місце на шпальтах 
«Нової Доби», але ви зустрінете 
тут і корисні поради і розважальні 
публікації. Тим часом проблеми жи-

телів столичної області є 
пріоритетним напрямком у роботі 

журналісів «Нової Доби».
Наша газета призначена для затиш-

ного сімейного читання у 
родинах, які цікавляться життям 

рідного краю. 

Ми не є політичним проектом і не 
віддаємо переваги яким-небудь 
певним партіям чи громадським ор-

ганізаціям

Шановні читачі! 
Київська обласна газета «Нова 
Доба» – це завжди цікаві та важливі 

події столичного регіону.  
Підписуйте газету у будь-якому 
відділенні “Укрпошти” в Києві та 

Київській області.
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