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Справа честі – таким мало ста-
ти притягнення до відповідальності 
поліцейських, винних у жорстокому 
зґвалтуванні та катуванні 26-річної 
мешканки Київської області Нелі По-
гребіцької у травні цього року. Нато-
мість результати говорять про зворот-
нє. Система «своїх» не здає.

Якщо ви раптом пропустили істо-
рію про катування та зґвалтування в 

Кагарлику, то у двох словах ситуація 
наступна.

10 годин катувань – із шостої вечо-
ра до приблизно четвертої ранку. На 
Нелю надягали протигаз, перекривали 
трубку для доступу повітря, ґвалтува-
ли, затягували шкіряний ремінь на жи-
воті, били кулаками в голову, прикову-
вали кайданками до батареї в коридорі. 

Такою стала ціна участі Нелі в до-
питі, на який її у порушення всіх мож-
ливих норм кримінального процесу-
ального права викликали як свідка 
для дачі показань у справі про дрібну 
крадіжку. 

Підозрювані – співробітники Ка-
гарлицького відділення поліції Ми-
кола Кузів, Сергій Сулима та Євгеній 
Трохименко.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА КИЇВЩИНІ: 
ХТО ХОЧЕ ПОБОРОТИСЯ ЗА ОБЛРАДУ

ГРОМАДИ КИЇВЩИНИ НЕЗАДОВОЛЕНІ 
НОВИМ АДМІНІСТРАТИВНО – 
ТЕРИТОРІАЛЬНИМ КОДЕКСОМ

Одне з головних і стратегічних пи-
тань, яке хвилює не тільки політиків, а 
й звичайних громадян – місцеві вибо-
ри. Хоча парламент досі не проголосу-
вав закон, який регламентує виборчий 
процес, дехто вже помітно активізу-
вався… «Моя Київщина» проаналі-
зувала діяльність політичних партій 
в столичному регіоні, щоб оцінити їх 
шанси на потрапляння в місцеві орга-
ни влади восени цього року.

Логічно розпочинати аналіз із пре-
зидентської партії «Слуга народу», 
яка минулого року стала феноменом 
виборчих перегонів за рахунок вели-
чезної підтримки Володимира Зелен-
ського. Але за рік при владі рейтинг 
суттєво знизився завдяки постійним 
скандалам, провальній кадровій полі-
тиці та невиконаним передвиборчим 
обіцянкам. Таким чином, про «моно-
більшість» в облраді «слугам» залиша-
ється лише мріяти. Станом на липень, 
деякі соціологічні опитування показу-
ють рівень довіри до СН близько 25%. 
Попри все вони залишаються в лідерах 
серед інших політичних сил, але до 
осені ситуація ще може змінитися.

Окремо варто звернути увагу на 
штаб «слуг» на Київщині, яким займа-
ється нардеп Олександр Дубінський, 
замінивши тут колегу по фракції у 
Верховній Раді Ольгу Коваль. За його 
словами, президент поставив завдання 
взяти найкращий результат на місце-
вих виборах по Україні саме у столич-
ному регіоні. Щоправда, представлені 
Дубінським керівники районних шта-
бів, які мають забезпечувати результат 
на місцях, викликали чимало заува-
жень. І з огляду на якість кадрів, які 
причетні до роботи партії, на особливі 
успіхи розраховувати не варто.

КИЇВЩИНА ІСТОРИЧНА: 
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
«Нова Доба» і  «Моя Київщина» про-
довжують серію розповідей про історію 
створення районних центрів та міст об-
ласті під назвою «Київщина  історична». 
Бо хто не знає свого минулого, той не 
вартий свого майбутнього. На черзі – 
Вишгородський район
Вишгородський район як адміністратив-
но-територіальна одиниця  утворено 12 
квітня 1973 року Указом Президії Вер-
ховної ради Української РСР за рахунок 
відокремлення від територіально вели-
кого Києво-Святошинського району 
колишніх Димерського та Вище-Дубе-

чанського районів (ліквідованих у 1962 
році) і частини Іванківського району 
(правобережжя річки Здвиж).

7 липня комітет Верхов-
ної Ради з питань організації 
державної влади щодо адмі-
ністративно-територіального 
устрою не підтримав створен-
ня Переяславського району. 
Тому міста Переяслав і Ірпінь 
ініціювали спільну петицію, 
де просять Президента Воло-
димира Зеленського перегля-
нути районування Київщини 
і зробити їх районними цен-
трами.

Про це пише мер Пере-
яслава Тарас Костін на своїй 
сторінці у Facebook.

“Відбулося засідання ко-
мітету ВРУ. Одне з питань, 
який озвучив міністр розвит-
ку громад і територій України 
Олексій Чернишов, а саме 
питання про створення Пере-
яславського району, на жаль, 
не був підтриманий депутата-
ми. Звертаюся до мешканців 
Переяславщини з пропози-
цією використовувати ще 
одну можливість виправити 
ситуацію в нашу користь. Під-
тримати спільну з містом-по-
братимом Ірпенем петицію до 
Президента України – гаранта 
наших прав і свобод. 25 тисяч 
підписів нам потрібно зібрати 
якомога швидше, бажано про-

тягом п’яти днів “, – написав 
він.  У тексті петиції Воло-
димира Зеленського просять 
переглянути затверджений 
Кабінетом Міністрів проект 
постанови №3650 “Про утво-
рення і ліквідацію районів”, а 
саме – створення Бучацького 
району та ліквідацію Переяс-
лав-Хмельницького району.

Там зазначається, що за-
мість Бучі центром доцільніше 
зробити місто Ірпінь, а замість 
Борисполя – Переяслав.

Також в.о. мера Ірпеня Ан-
дрій Литвинов попросив горо-
дян підтримати петицію.

“Звертаюся до кожного 
мешканця нашого міста з 
проханням віддати свій голос 
за петицію” Про перегляд 
проекту Постанови Кабінету 
Міністрів №3650 “Про утво-
рення і ліквідацію районів”. 
Ми повинні відстояти законне 
право Ірпеня – стати адмі-
ністративним центром но-
воствореного району! Також 
звертаюся до представників 
усіх українських громад – під-
тримайте цю ініціативу! Разом 
ми зможемо змусити владу 
рахуватися з думкою народу! 
“, – зазначив він.

Раніше представники ві-
дразу декількох громад Ки-
ївщини (Ірпеня, Гостомеля, 
Ворзеля, Коцюбинського, 
Козинці, Михайлівки-Рубе-
жівки, Забуччя, Бородянки, 
Вишгорода, Бучі) збиралися 
на пікет Кабінету Міністрів 
України з вимогою надати 
місту Ірпінь статус адміністра-
тивного центру субрегіональ-
ного рівня.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

ПОЛІЦІЯ КИЇВЩИНИ ЛІКВІДУВАЛА 
ПОТУЖНУ НАРКОЛАБОРАТОРІЮ 

ТА ВИЛУЧИЛА ЗБРОЮ
Житель Києво-Свято-

шинського району облаш-
тував за місцем проживання 
лабораторію, де виготовляв 
амфетамін з метою збуту. Та-
кож він вирощував наркозіл-
ля, незаконно зберігав зброю 
та боєприпаси.

Виявили його злочинну 
діяльність працівниками 
відділу протидії наркозло-
чинності спільно з праців-
никами слідчого управління 
поліції Київщини та бійця-
ми полку поліції особливого 
призначення.  Так, в рамках 
кримінального проваджен-
ня, відкритого за фактом 
незаконного збуту наркотич-
них речовин, правоохоронці 
провели у 32-річного жителя 
села Забір’я санкціонований 
обшук.

Під час обшуку вилучено 
лабораторне обладнання: 
шланги, каністри, лійки, 
пластикові та скляні пляш-
ки, охолоджувач, різні колби 
з нашаруваннями порошко-

подібної речовини білого 
кольору, 10 кг прекурсорів, 
психотропну речовину ам-
фетамін: кілограм в рідкому 
стані та 400 гр. сухої криста-
лоподібної речовини, 20 ку-
щів коноплі.

Також вилучено обріз із 
двоствольної рушниці, 3 
пістолети та набої різного 
калібру.

Вилучені речові докази 
направлені для проведення 
експертизи до Київського 
НДЕКЦ при МВС України.

За виявленими фактами 
правопорушень відкрито 6 
кримінальних проваджень.

За матеріалами ВК ГУНП 
у Київській області. Продовження на стор.7
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ПРО ЗҐВАЛТУВАННЯ 
У КАГАРЛИКУ: СПРАВА ЧЕСТІ 
ЧИ ВИРОК «СИСТЕМІ»?
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Актуально: Агротітушка, скандальний забу-
довник і п’яний заступник мера: кого «Слуга 
народу» набрала керівниками штабів на Київ-
щині.

Утім, спостерігається й інша цікава тен-
денція: задля досягнення результату правляча 
партія бере під своє крило і висуває на посади 
мерів та голів ОТГ тих, хто має хороші старто-
ві позиції та готовий співпрацювати з владою. 
Варто зазначити, що дехто з новоспечених 
«слуг» міг би перемогти й без партійного брен-
ду, але переходом у «Зекоманду» вони гаранту-
ють певну стабільність на наступні роки. Так, 
перефарбування, що викликало гірку іронію 
у експертів і журналістів, відбулося з міським 
головою Бучі Анатолієм Федоруком, який 
безперервно перебуває на посаді протягом 22 
років, а тому встиг попрацювати при кожній 
владі. Скоріше за все, «зелені» спробують до-
мовлятися і з іншими мерами. Тут є два момен-
ти: з одного боку, це дасть змогу покращити 
«загальнокомандний» результат. З іншого, від 
партії висунуться одіозні персонажі.

На фоні падіння рейтингу однієї політичної 
сили поступово зростає підтримка інших. Саме 
так сталося з «Європейською солідарністю», 
лідер якої Петро Порошенко, схоже, оговтався 
від програшу та збирає ресурси для потужної 
кампанії восени. Зараз ЄС залишається єди-
ною партією нацдемівського гатунку, яка має 
розгалужену мережу та представлена по всій 
країні. Фактично вони майже повністю пе-
реймають на себе опозиційний патріотичний 
електорат, адже партії такого напрямку відчут-
но втратили позиції в порівнянні з 2015 роком. 
Варто нагадати, що на попередніх виборах 
«Солідарність» взяла 26,19% голосів та завела 
в облраду найбільшу фракцію. Чинний голова 
обласного осередку Георгій Цогареішвілі за-
раз активно займається підбором кандидатів 
у депутати. І гарно продумана медіа-кампанія 
може дати хороший результат на виборах до 
облради.

Також варто виділити технічний проект 
Офісу президента «За майбутнє» Палиці-Ко-
ломойського. За інформацією нашого ви-
дання, екснардеп Ярослав Москаленко буде 
займатися кампанією партії «За майбутнє» на 
Київщині. Саме цей політпроект, як розрахо-
вують на Банковій, у разі потужного представ-
ництва в облраді, допоможе «слугам» створити 
коаліцію. Щоправда, шанси на це – невисо-
кі. По-перше, через досить високу одіозність 
учасників цього проекту. По-друге, попри на-
явність чималих фінансових ресурсів, часу для 
розкрутки нового бренду в команди Коломой-
ського обмаль. Тому залишається відкритим 
питання, чи вдасться «За майбутнє» взагалі 
подолати 5-відсотковий бар’єр.

«Свобода», яка 5 років тому набрала тро-
хи більше 8% голосів, цього року ризикує за-
лишитися взагалі поза процесом, адже через 
фінансові труднощі партія майже припинила 
своє існування і тримається на «плаву» завдяки 
активістам. До цього додався вихід з політсили 
низки авторитетних партійців.

Гратиме свою гру ще одна політсила – 
«Батьківщина», тому не варто забувати про 
вічну присутність команди Юлії Тимошенко 
на чолі з Костянтином Бондарєвим, для яких 
Київщина завжди була в пріоритеті. На при-
кладі депутатів обласної ради, яких не так дав-
но позбавили депутатських мандатів через їх 
вихід з фракції в облраді, Бондарєв показав, що 
вони або будуть підпорядковуватися партійній 
вертикалі, або швидко «вилетять». Чи вива-
жено підбере цього разу керівник обласного 
осередку кандидатів, щоб не отримати «сюрп-
риз» посеред наступної каденції, побачимо вже 
досить скоро. Зауважимо, що «Батьківщина» 
на центральному рівні сильно здала позиції в 
порівняні з 2018-19 роками, коли Тимошенко 
мріяла поборотися за крісло президента. Після 
минулорічної парламентської кампанії, коли 
«Батьківщина» отримала набагато менше від 
бажаної кількості нардепів, активність у цен-
тральному штабі й на місцях значно ослабла. 
Проте не варто забувати, що партійна система 
перебуває у «напівсплячому» режимі, але за 
відновлення фінансування буде «реанімова-
на». Тим паче, Київська область залишається 
для Тимошенко і Ко – ключовою...

Спостерігається активізація електорату, 
який готовий віддати свої голоси за «Опозиці-
йну платформу – За життя», якою на Київщині 
буде опікуватися нардеп Олександр Качний. 
Варто зазначити, що основними прихильника-
ми сили будуть пенсіонери, які найбільше очі-
кували змін від нової влади та вчергове отрима-
ли розчарування. Саме тому можна очікувати 
ближче до виборів розвезення продуктових 
наборів та гучних гасел про повернення безко-
штовних «совкових» благ.

А от Радикальна партія Ляшка, яка не про-
йшла у Верховну Раду 2019 року, взагалі загуби-
лася на політичній мапі (і, подейкують, скоро 
«зіллється» з партією  Юлії Тимошенко «Бать-
ківщина»), і це попри те, що чинний голова 
Київської облради Микола Стариченко пред-
ставляє саме «радикалів». Варто зауважити, що 
за останніми чутками Стариченко спробує йти  
на місцеві вибори з проектом «Наш край» – ще 
один технічний проєкт Банкової, який на ви-
борах 2015 року отримав підтримку на рівні зі 
«Свободою». Цими вихідними на з’їзді партії 
було обрано головою ексгубернатора Анатолія 
Присяжнюка, який уже більше року готується 
до місцевих виборів, адже регулярно прово-
дить зустрічі з аграріями, бізнесменами, чин-
ним та колишніми посадовцями столичного 
регіону. Враховуючи його зв’язки та непогану 
впізнаваність, він може серйозно підняти рей-
тинг політсили.

Також варто нагадати про декілька «пост-
майданівських» політичних проектів, які так 
і не змогли повністю реалізуватися – «Само-
поміч» та УКРОП. У Київській області вони 
практично припинили своє існування, а їхні 
представники в облраді, які залишаються 
членами фракцій, взагалі не виконують своїх 
функцій. У випадку з УКРОПом, щоправда, 
варто зробити застереження: саме на його «ру-
їнах» частково буде будуватися вертикаль но-
вого проекту Коломойського – «За майбутнє».

Не варто забувати й про регіональні проекти 
на кшталт партії ексмера Ірпеня Володимира 
Карплюка «Нові обличчя». На виборах 2015 
року їм не вистачило зовсім небагато, щоб за-
вести свою фракцію в облраду, хоча їхній елек-
торат переважно зосереджений у Приірпінні. 
Попри регулярні скандали в місті навколо 
лідера партії та депутатів від «Нових обличь», 
кандидат Карплюка (сам він, схоже, на вибори 

не піде) буде серед головних претендентів на 
посаду міського голови Ірпеня, за умови пра-
вильно проведеної кампанії. Окрім того, партія 
буде висувати своїх людей в інших громадах, де 
також матиме шанс поборотися за депутатство.

На парламентських виборах українці позна-
йомилися з політичним проектом «Голос», але 
називати його надто успішним не доводиться, 
зокрема через провали на центральному рівні. 
Проте варто віддати належне представникам 
партії на виборах 2019 року, які хоч і не про-

йшли у Верховну Раду, але не випали з політич-
ного процесу. До слова, в Ірпені знову нама-
гається відродити діяльність партії активістка 
Михайлина Скорик-Шкарівська, яка вже три-
валий час бореться з незаконними забудовами 
в місті. Також сильними кандидатами були 
селищний голова Немішаєво Сергій Замідра та 
депутатка Київоблради, жителька Білої Церкви 
Наталія Бігарі. Остання наразі очолює обласну 
дитячу лікарню №2 у найбільшому місті облас-
ті. Враховуючи результат виборчої кампанії до 
ВР, вона могла б стати сильним кандидатом на 
пост міського голови Білої Церкви.

Цікаво, що невдала парламентська кампанія 
партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка може по-
ставити під загрозу балотування на місцевих 
виборах взагалі. «Моя Київщина» з’ясувала, 
що фактичного керівника обласного штабу 
зараз немає, тому про розбудову партійної ме-
режі говорити не доводиться. І це при тому, що 
керівництву політсили варто було б звернути 
увагу на регіони, де Смешко отримав найбіль-
шу прихильність: у Київській області опорним 
центром могла б стати Біла Церква, де його 
результат на президентських був дуже непога-
ним.

У напівкоматозному стані перебуває зараз 
ще одна політсила, яка не так давно мала висо-
кі шанси завести фракції в облраду, а також за 
рахунок розгалуженої мережі завести людей в 
районні та ОТГ. Йдеться про «Аграрну партію». 
У червні головою політсили став скандально 
відомий «співочий ректор» Михайло Поплав-
ський. Синхронно з його обранням з партії 
було фактично викинуто низку авторитетних 
фігур, які займалися її розбудовою. Йдеться не 
лише про аграріїв з Київщини, але й великих 
фермерів з Чернігівської, Черкаської та інших 
областей. Чи вдасться новому керівництву пе-
резавантажити «Аграрну партію» та знайти лю-
дей «під» вибори, незрозуміло.  

Загалом, представники бізнесу – зокрема, 
і аграрного – захочуть поборотися за присут-
ність у громадах, але для цього треба буде при-
єднуватися або до рейтингових політсил, або 
заходити з невідомими для жителів Київщини 
брендами. Одними з тих, хто за рахунок чима-
лих ресурсів може нав’язати боротьбу, є родина 
Герег, які на рідній Хмельниччині заснували 
доволі успішну партію «За конкретні справи». 
Враховуючи той факт, що за останні 5 років 
Гереги суттєво збільшили свою присутність на 
Київщині, просування партійного бренду було 
б логічним продовженням.

Тим часом, деякі бізнесмени та місцеві по-
літики, які активно шукають прохідні партії 
для майбутніх виборів, подейкують про поча-
ток «розпродажу» місць у списках партій. Що-
правда, за умови прийняття нового закону це 
не буде грати жодної ролі, адже пройти в ради 
зможуть лише ті, за кого дійсно проголосують 
виборці. Для тих, хто ще не обрав з якою си-
лою йти на вибори, варто приймати виважене 
рішення, адже від цього може залежати дуже.

Анатолій Тихий для «Моєї Київщини»

МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА КИЇВЩИНІ: ХТО ХОЧЕ ПОБОРОТИСЯ ЗА ОБЛРАДУ
Продовження, початок на стор. 1
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Промисловими підприєм-
ствами області за січень–тра-
вень 2020 року реалізовано 
продукції майже на 46 млрд.
грн.

Зокрема, підприємствами 
переробної промисловості 
реалізовано 76,8% промис-
лової продукції.

З видів діяльності перероб-
ної промисловості найбільше 
реалізовано продукції під-
приємствами з виробництва 
харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів (13,3 
млрд.грн), з виробництва 
гумових і пластмасових ви-
робів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції (7,3 
млрд.грн), з виготовлення 
виробів із деревини, вироб-
ництва паперу та поліграфіч-
ної діяльності (4,9 млрд.грн). 
– повідомляє сайт управління 
статистики Київської області

Підприємствами з поста-
чання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого 
повітря реалізовано 21,2% 
усієї промислової продукції 
(на 9,8 млрд.грн), з водопо-
стачання, каналізації, повод-
ження з відходами 1,1% (на 
0,5 млрд.грн).

У розрізі районів і міст 
області більше половини 
загального обсягу продук-
ції добувної та переробної 
промисловості реалізовано 
підприємствами Києво-Свя-
тошинського, Броварського, 
Обухівського, Вишгородсько-
го районів та міст Біла Церк-
ва, Обухів.

КИЇВЩИНА ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ НА-
ТОРГУВАЛА НА 46 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ

1 липня 2020 року Кабі-
нет Міністрів України видав 
Постанову № 550 «Про за-
твердження Порядку та умов 
надання у 2020 році субвенції 
з державного бюджету місце-
вим бюджетам на завершення 
розпочатих у попередньому 
періоді робіт з будівництва/
реконструкції, будівництво 
нових, реконструкцію та ка-
пітальний ремонт існуючих 
спортивних п’ятдесяти метро-
вих і двадцятип’яти метрових 
басейнів».  За дорученням 
голови Київської обласної 
державної адміністрації Васи-
ля Володіна листом поінфор-
мовані райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міста облас-
ного значення) та об’єднані 
територіальні громади про 
підготовку та надання Пакету 
документів, визначених По-
рядком та умовами Постано-
ви, до Міністерства молоді та 
спорту України. 

Ключові умови надання суб-
венції:

1) довжина ванни/ванн 
спортивного басейну, що по-
винна становити 25 або 50 
метрів;

2) співфінансування у 2020 
році з місцевих бюджетів та ін-
ших позабюджетних коштів, не 
заборонених законодавством, 
в обсязі не менш як:

10 відсотків загальної вар-
тості робіт першого року бу-
дівництва нових спортивних 
басейнів;

10 відсотків залишкової 
вартості робіт з будівництва/
реконструкції спортивних ба-
сейнів розпочатих у поперед-
ніх періодах;

50 відсотків загальної вар-
тості робіт з капітального ре-
монту існуючих спортивних 
басейнів.

Джерелами співфінансуван-
ня коштів місцевих бюджетів 
не можуть бути інші міжбюд-
жетні трансферти з держав-
ного бюджету місцевим бюд-

жетам;
3) наявність необхідних до-

кументів для виконання робіт, 
у тому числі проектно-кошто-
рисної документації, дозво-
лу на виконання робіт, за-
тверджених у встановленому 
порядку;

4) надання гарантійного 
листа щодо співфінансування 
та своєчасного використан-
ня субвенції у повному об-
сязі, завершення у наступних 
бюджетних періодах робіт 
та облаштування, належного 
забезпечення подальшої екс-
плуатації та функціонування 
збудованих/реконструйованих 
і відремонтованих спортивних 
басейнів за рахунок коштів 
місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених зако-
нодавством;

5) надання матеріалів щодо 
використаних коштів та вико-
наних робіт у минулих бюд-
жетних періодах, включаючи 
документи, що характеризу-
ють виконання будівельних 
робіт, що були виконані за ра-
хунок коштів місцевого бюд-
жету, міжбюджетних транс-
фертів та інших джерел, не 
заборонених законодавством.

Пропозиції щодо вклю-
чення спортивних басейнів 
до переліку об’єктів разом з 
відповідним обґрунтуванням 
подаються Мінмолодьспорту 
місцевими органами вико-
навчої влади, виконавчими 
органами сільських, селищ-
них, міських рад та об’єдна-
них територіальних громад 
протягом 20 робочих днів з 
дня набрання чинності цими 
Порядком та умовами..

ДЕРЖБЮДЖЕТ ДОПОМОЖЕ КИЇВЩИНІ 
БУДУВАТИ БАСЕЙНИ

«Будеш у мене на трасі стояти», – по-
грожував Кузів. «Сьогодні я тебе розі-
рву», – заявляв Сулима, коли Неля си-
діла в коридорі, прикута кайданками до 
батареї. До речі, повз ходили інші спів-
робітники поліції, і жоден не допоміг та 
не відреагував.

Трагедії 24 травня могло не статися, 
якби поліція належно відреагувала на 
заяву мами Нелі ще 13 травня про те, 
що Кузів погрожував Нелі та родині. Але 
замість реакції поліції отримала дзвінок 
на особистий номер безпосередньо від 
самого Кузіва. Напевно він вважав, що 
його голос не впізнають. 

В той день він сказав, щоб мама Нелі 
не турбувалася, мовляв, «більше Кузів їм 
погрожувати не буде». Особисто я при-
пускаю, що саме в цей момент у нього 
з’явився умисел злочину, можливий мо-
тив – помста, поставити на місце тих, 
хто насмілився на нього скаржитися.

Потім сталися події жахливої ночі 23-
24 травня, які сколихнули всю країну. 
Але на тому жахіття для Нелі не закінчи-
лися. Далі її чекала тривала каторга у ви-
гляді поїздок по лікарнях області – у Ка-
гарлику, Обухові, Українці та повторно в 
Обухові. У перших двох потерпілій, по-
при її скарги на погане самопочуття, не 
провели належний, відповідний ситуації 
медичний огляд, зокрема, в Кагарлику  
з причини «небажання мати проблем із 
місцевою поліцією». 

Тут важливо наголосити на тому, що 
результати огляду – це питання не лише 
доказової бази у справі про зґвалтування 
та катування, це питання життя та здо-
ров’я жертви.

Що ж, клятва Гіппократа не спра-
цювала. Але ж слідство в теорії у такій 

справі точно мусило би докласти зусиль 
та встановити істину. Здавалось би, така 
історія катування та зґвалтування місце-
вими поліцейськими жінки мала стати 
показовою справою. 

Натомість реальність дещо відрізня-
ється. Одразу після початку розслідуван-
ня, ще 24 травня, чи то з необережності, 
чи (?...) втрачаються окремі складові 

медичної документації, отриманої в ре-
зультаті проведення загального медич-
ного обстеження.

Протягом місяця після інциденту 
важливі у справі свідки, співробітники 
поліції, досі не дали показання – ті, хто 
мав би чути, як Неля кричала, та міг ба-
чити її закривавлене обличчя, прикуту 
кайданками до батареї в коридорі полі-
цейського відділку. Ті, хто дав присягу 
захищати гарантовані Конституцією 
України права. Ба більше, вони подають 
заяви про готовність взяти на поруки 
підозрюваних у катуванні правоохорон-
ців!

Майже півтора місяці як адвокати по-
терпілої ми очікуємо результати надваж-
ливих експертиз, за результатами вже 
існуючих ініціювали низку додаткових, 
щоб отримати  відповіді на критичні для 
успіху справи питання. 

Паралельно керівництво Державного 
бюро розслідувань чи то через бажання 
«здихатися» складної справи, чи через 
значну суспільну увагу заявляє про го-
товність передавати справу до суду. І це 

тоді, коли для формування належної 
доказової бази та впевненості у невідво-
ротності покарання для правоохоронців 
необхідно ще проробити титанічну ро-
боту по допитам, експертизам та аналізу 
даних. 

Щось схоже ми спостерігали у справі 
з вбивства Каті Гандзюк, де новий ген-
прокурор поспіхом вказала своїм підлег-
лим «відзвітувати про результати».

Ми живемо в країні, де обвинуваче-
них у вбивстві дитини, співробітників 
органів правопорядку, відпускають під 
заставу; де вбивають та нападають на 
активістів, відкривають проти них кри-
мінальні провадження, а розслідування 
нападів на них саботуються. Країні, де 
невідомо що варто очікувати пересічно-
му громадянину, бо навіть нападників на 
народних депутатів суди виправдовують. 
Водночас ми тільки і чуємо, що ось «ця 
справа стала справою честі для системи 
кримінальної юстиції».

Можливо, досить? Чи справою чиєї 
честі має стати ще й ця історія, щоб ми 
могли сподіватися на якісне та всебічне 
її розслідування? 

Система майже 30 років працює на 
затвердження своїх все більше розши-
рених можливостей, упускаючи ключо-
ве – органи правопорядку мають роз-
слідувати злочини, а не відмазувати «за 
замовленням» або професійною прина-
лежністю.

Олена Сотник 
(адвокатка)

Неля Погребицька Фото: соцмережі

ПРО ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ: 
СПРАВА ЧЕСТІ ЧИ ВИРОК «СИСТЕМІ»?

Кагарлицький відділок поліції, де імовірно скоєно злочин.
Фото: скріншот youtube.com

Протести під Верховною Радою. Фото: wikipedia.org
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Сьогодні у Центральній виборчій комі-
сії під головуванням члена Комісії Сер-
гія Постівого відбулося перше засідання 
робочої групи з розробки рекомендацій і 
заходів, спрямованих на запобігання по-
ширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, під час організації та про-
ведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 
року.

У заході взяли участь члени ЦВК Іри-
на Єфремова, Андрій Гевко, народний 
депутат України Тетяна Плачкова, пред-
ставники Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України, Міністерства 
розвитку громад та територій України, 
Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства охорони здоровʼя, інших 
органів центральної виконавчої влади. 
Також до роботи групи долучилися ке-
рівник проєкту Ради Європи «Підтрим-
ка прозорості, інклюзивності та чесності 
виборчої практики в Україні» Інна Зубар 
і заступник директора Міжнародної фун-
дації виборчих систем (IFES) в Україні 
Георгій Кобахідзе.

Як поінформував Сергій Постівий, 
завдяки отриманій на запит Центральної 
виборчої комісії інформації про успіш-
ний  досвід проведення виборів в умовах  
COVID-19 у Південній Кореї, де у квітні 
поточного року відбулися парламентські 
вибори, та інформації, яку надала IFES, 
Комісії вже вдалося вивчити та проана-
лізувати досвід організації та проведення 
виборів в умовах пандемії коронавірусу в 

деяких зарубіжних країнах.
За його словами, Центральна виборча 

комісія це постійно діючий колегіальний 
державний орган, який наділений повно-
важеннями щодо організації підготовки і 
проведення виборів. В той же час ЦВК не 
наділена повноваженями для організації 
заходів щодо запобігання поширенню 
COVID-19.

«Проте Центральна виборча комісія 
несе відповідальність за організацію ад-
міністрування найближчих місцевих 
виборів, які ймовірно пройдуть в умовах 
непростої епідеміологічної ситуації та 
повʼязаних з цим певних карантинних 
обмежень. При цьому в процесі організа-
ції вказаних виборів будуть задіяні майже 
500 тисяч осіб – члени виборчих комісій 
та залучені до роботи в них працівники. 
Відтак, Комісії вже зараз необхідно ско-
ординувати спільну роботу в цьому на-
прямі з профільними міністерствами та 
відомствами, до повноважень яких якраз 
і входять згадані питання», – зазначив 

Сергій Постівий.
Тож до 1 серпня робоча група має роз-

робити рекомендації та заходи, спрямова-
ні на запобігання поширенню COVID-19 
під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 
року, зокрема, для ЦВК, територіальних 
та дільничних виборчих комісій. Окрім 
того, виходячи із напрацювань групи, 
будуть підготовлені відповідні звернен-
ня до профільного Комітету Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, державних органів та установ з метою 
вжиття заходів для сприяння в організації 
та підготовки проведення зазначених ви-
борів у межах наданих  повноважень.

Важливим напрямом, як зауважив 
керівник робочої групи, має стати й ін-
формаційно-просвітницька робота серед 
виборців. Аби вони свідомо поставилися 
до необхідності дотримання епідеміоло-
гічних заходів під час голосування на ви-
борчих дільницях.

«Сподіваюсь, що спільними зусил-
лями з усіма зацікавленими сторонами, 
відповідними органами та службами нам 
вдасться зробити все можливе, аби чер-
гові місцеві вибори відбулися не тільки 
відповідно до найкращих міжнародних 
демократичних стандартів, а й у безпеч-
них для здоровʼя всіх субʼєктів виборчого 
процесу умовах», – наголосив за підсум-
ками першого засідання робочої групи 
член ЦВК Сергій Постівий.

Відділ взаємодії із ЗМІ                                                                                  
Секретаріату Комісії

МІСЦЕВІ ВИБОРИ МАЮТЬ ВІДБУТИСЯ В БЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ 
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ВСІХ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

На цьому наголосив під час засідання відповідної робочої групи член ЦВК Сергій Постівий

1) Повна назва документа державного планування, що 
пропонується, та стислий виклад його змісту: 
Детальний план території багатопаливного автоза-

правного комплексу по вул. Білгородській в с.Святопе-
трівське Києво-Святошинського району Київської облас-
ті є містобудівною документацією місцевого рівня, що 
призначений для деталізації архітектурно-планувальних 
рішень попередньо розробленої містобудівної докумен-
тації з урахуванням раціонального розташування об’єк-
тів нового будівництва, а також здійснення інженерного 
забезпечення в межах території, що проектується.
Завданнями детального плану території є:
1. Визначення планувальної організації та розвитку те-

риторії для розміщення БП АЗК.
2. Розташування будівель і споруд БП АЗК та мийки, 

заправного терміналу для електромобілів ( 1 пост.).
3. Визначення всіх планувальних обмежень викори-

стання території згідно з державними будівельними 
нормами та санітарно-гігієнічними нормами.
4. Визначення напрямів, черговості та обсягів подаль-

шої діяльності щодо:
– попереднього проведення інженерної підготовки та 

інженерного забезпечення території;
– створення транспортної інфраструктури;
– організації транспортного і пішохідного руху;
– охорони та поліпшення стану навколишнього середо-

вища, забезпечення екологічної безпеки;
– комплексного благоустрою та озеленення.
При розробленні детального плану території врахо-

вується генеральний план населеного пункту, стратегії 
та програми економічного, демографічного, екологіч-
ного, соціального розвитку відповідної території, про-
грами розвитку інженерно-транспортної інфраструкту-
ри, охорони навколишнього природного середовища, 
охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної 
спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна 

документація на місцевому рівні та проектна докумен-
тація, інформація містобудівного, земельного та інших 
кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання 
території.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження 

документа державного планування:
Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського 

району Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорен-

ня, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 27-го липня 

2020 року і триває до 10-го серпня 2020 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових 

зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегіч-

ну екологічну оцінку» громадськість у межах строку гро-
мадського обговорення має право подати замовнику в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) 
зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту документа дер-
жавного планування. Пропозиції, подані після встанов-
леного строку, не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громад-

ських слухань (у разі проведення):
Проведення громадських слухань щодо заяви про ви-

значення обсягу стратегічної екологічної оцінки деталь-
ного плану території багатопаливного автозаправного 
комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське Ки-
єво-Святошинського району Київської області не здійс-
нюється. 
г) орган, від якого можна отримати інформацію та ад-

ресу, за якою можна ознайомитися із заявою про ви-
значення обсягу стратегічної екологічної оцінки деталь-
ного плану території багатопаливного автозаправного 
комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське Киє-

во-Святошинського району Київської області:
Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стра-

тегічної екологічної оцінки детального плану території 
багатопаливного автозаправного комплексу по вул.
Білгородській в с.Святопетрівське Києво-Святошинсько-
го району Київської області можна в Святопетрівській 
сільській раді Києво-Святошинського району Київської 
області.за адресою: с.Святопетрівське, вул.Володимир-
ська, буд. 2-б.
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки детального плану багатопаливного автозаправ-
ного комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрів-
ське Києво-Святошинського району Київської області 
також розміщена на сайті https://sv.petrivske.org.ua/.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, 

його поштова та електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій:
Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського 

району Київської області.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмо-

вій формі: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський 
р-н, с.Святопетрівське, вул.Володимирська, буд. 2-б.
Електронна адреса: petrivska_silrada@ukr.net
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 

27.07.2020 по 10.08.2020.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у 

тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосу-
ється документа державного планування:
Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського 

району Київської області.
4) Необхідність проведення транскордонних консуль-

тацій щодо проекту документа державного плануван-
ня:
Проведення транскордонних консультацій не потре-

бує.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території 

багатопаливного автозаправного комплексу по вул.Білгородській в с.Святопетрівське
Києво-Святошинського району Київської області 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАГГІ»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 

ім’я та по батькові 
Код ЄДРПОУ - 43086327
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспор-

та (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офі-
ційно 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: 07400, Київська обл., місто Бровари, вулиця Анатолія Лу-

ценко, будинок 28Б; контактний номер телефону – (067) 449-46-49
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фі-

зичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-
фону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Проектом передбачається нове будівництво автозаправного комплексу (АЗК) 

в адміністративних межах Калинівської селищної ради Броварського району 
Київської області.
Планується до побудови: будівля операторської, островок з роздавальними 

колонками для моторного палива, підземний резервуарний парк моторного 
палива, майданчик під зливне обладнання, свердловина, пожежні резервуари, 
місце для встановлення трансформаторної підстанції на 0,4 кВ, автостоянка на 
30 автомобілів, очисні споруди побутової каналізації, очисні споруди дощової 
каналізації, місце для встановлення контейнерів для сміття.
Режим роботи АЗК – цілодобово.
Технічна альтернатива 1.
Проектований АЗК розраховано на 600 заправок на добу трьома марками 

бензину – А-95 Євро, А-92 Євро, А-95 Premium, дизельним пальним, дизельним 
пальним Premium, а також зрідженим нафтовим газом (LPG) (пропан-бутан).
Зберігання палива передбачено у 4-х підземних резервуарах типу РГС, ємністю 

60 + 60 + 60 м3 – для бензину і дизпалива та 25м3 – для LPG.
Відпуск бензину, дизельного палива та LPG буде здійснюватися за допомогою 

восьми  паливо розподільчих колонок, що розташовані на восьми заправних 
острівках. Пропускна спроможність кожного пістолета 40 л/хв., прискорена 75 
л/хв.
Водопостачання АЗС передбачається здійснювати за рахунок експлуатації 

свердловини на бучакський водоносний горизонт, глибиною 100 м., очікуваний 
дебіт 8 м3/год. 
Також передбачено будівництво необхідних споруд та встановлення облад-

нання для повноцінного функціонування АЗК.
Технічна альтернатива 2.
Розглядається встановлення на АЗК обладнання для заправлення автомобілів 

стиснутим природним газом (СПГ) – метан, замість LPG (пропан-бутан).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Здійснення планованої діяльності планується в адміністративних межах Кали-

нівської селищної ради Броварського району Київської області. Ділянка загаль-
ною площею 1,0000 га (кадастровий номер: 3221283200:05:004:0006) пере-
дана  ТОВ «БАГГІ» у строкове користування згідно договору оренди земельної 
ділянки. Ділянка межує: на півночі – безпосередньо з автомобільною дорогою 
Київ (на півдні) – Чернігів (на півночі), найближча громадська забудова (ресто-
ран «Хуторець на околиці», с. Скибин) знаходиться на відстані понад 100 м); на 
сході – безпосередньо з автомобільною дорогою та вільними від забудови сіль-
ськогосподарськими землями; на півдні – безпосередньо з автомобільною до-
рогою, далі з зеленими насадженнями та околицею  смт. Калинівка (найближча 
індивідуальна житлова забудова знаходиться на відстані понад 200 м); на заході 
– безпосередньо з автошляхом автомобільної дороги М-01 (вул. Київська).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавле-

ними організаціями.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовле-

ний наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням 
додаткових робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та державний 
бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-

ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
При облаштуванні АЗК буде застосована сучасна технологічна схема за-

правлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, 
забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації, що 
відповідає сучасним екологічним вимогам.
На АЗК передбачається приймання, зберігання і заправка автомобільного 

транспорту бензином марки А-95 Євро, А-92 Євро, А-95 Premium, дизельним 
пальним, дизельним пальним Premium, та зрідженим нафтовим газом (LPG).
Нафтопродукти доставляються на АЗК автоцистернами-паливороздатчиками. 

Постачання суміші пропан-бутану передбачається автотранспортом в спеціаль-
но обладнаних автоцистернах.
Заповнення кожного резервуару виконується через зливну трубу у нижню 

частину резервуару. Злив в резервуари здійснюється за допомогою насосу авто-
цистерни потужністю 25 м3/год. Зберігання нафтопродуктів на АЗК здійснюєть-
ся у 4-х підземних резервуарах типу РГС, з них:
1)Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на три секції: 40 

м3- бензин марки    А-95 Євро; 15 м3- бензин марки А-95 Premium; 5 м3- під 
аварійне розлите пальне
2) Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на три секції: 20 

м3- бензин марки   А-92; 20 м3- дизельне пальне Premium; 20 м3- дизельне 
пальне;
3) Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на дві секції: 30 

м3- дизельне пальне; 30 м3- дизельне пальне;
4) Резервуар V = 25 м3, призначений для зберігання  зрідженого нафтового 

газу (LPG).
Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними 

клапанами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтри-
мання тиску в резервуарах на рівні до 25 кПа.
Герметичний злив палива здійснюється через зливні швидко-роз’ємні муфти 

типу МС-1 і спеціальні фільтри, що запобігають попаданню механічних домі-
шок і води в резервуари для зберігання палива.
Контроль рівня палива в резервуарах проводять ручним рівнеміром через 

вимірний люк, встановлений на кришці резервуару та електронними вимірю-
вачами.
Передбачена газовирівнювальна система з вогняними запобіжниками для 

видалення пароповітряної суміші з наповнюваного резервуару в автоцистерну 
через сполучний трубопровід.
Заправка автотранспорту бензином, дизельним паливом та газом здійснюєть-

ся за допомогою шести паливо-розподільчих колонок по 12 пістолетів кожна: 
10 пістолетів на 5 видів палива та   2 пістолети для зрідженого нафтового газу 
(LPG). Пропускна спроможність кожного пістолета  40 л/хв. Також передбачено 
дві прискорені паливо-розподільчі колонки на 2 пістолети для дизельного паль-
ного, пропускна спроможність кожного пістолета 75 л/хв.
Максимальний річний обіг нафтопродуктів через АЗК становить: бензин - 

2200 м3, дизельне паливо - 3600 м3, LPG - 1800 м3.
Для теплопостачання об’єкту планується улаштування теплового пункту для 

опалення та гарячого водопостачання геотермальним тепловим насосом.
Постачання електричної енергії здійснюватиметься відповідно до договору 

№КСР-00-20-0121 від 24.02.2020 р. з ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
Для забезпечення господарсько-питних потреб об’єкту та наповнення пожеж-

них резервуарів, проектом передбачається будівництво власної артезіанської 
свердловини глибиною 100 м, очікуваний дебіт 8 м3/год. 
Буріння свердловини виконується роторним обертальним способом буровим 

станком  УРБ-2А2 зі зворотнім промиванням глинистим розчином, з обсаджу-
ванням колонами труб та подальшим їх цементуванням. Для забору води пе-
редбачається встановлення насосу Pedrollo. Вода з даного бучакського водонос-
ного горизонту відповідає вимогам ДСТУ 7525:2014 «Вода питна».
Згідно із завданням на проектування даного об’єкта потреба у воді для госпо-

дарсько-питного водопостачання та для поповнення протипожежних резервуа-
рів складає до 3 – 3,5 м3/добу.
Відведення стічних вод планується здійснювати до водонепроникного вигребу 

з подальшим вивезенням згідно до укладеного договору. Для очищення дощо-
вих стоків забруднених нафтою та нафтопродуктами передбачається будівниц-
тво очисних споруд.
Відходи, що утворюються на підприємстві, збираються і складуються у спеці-

ально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно до укладених догово-
рів.
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, 
Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 
від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих 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 Дозволу на спеціальне водокористування. 
4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльно-

сті, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених 
договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 
захоронення, 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 шу-

мового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. 
Інші обмеження: 
1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’я-

зання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресур-
созберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації 
обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодав-
ства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує 
додаткових обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися в адміністративних межах 

Калинівської селищної ради Броварського району Київської області. Відстань до 
найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвер-
дження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунк-
тів». Згідно п. 5.32 ДСП 173-96, санітарно-захисна зона для АЗК приймається за 
розрахунком забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавле-

ними організаціями.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернати-

вами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчику. Необхідна 

екологоінженерна підготовка потребує копання котлованів для встановлення 
підземних ємностей палива, прокладання інженерних мереж, супутні роботи з 
організації та підготовки майданчика будівництва. Проектні рішення в процесі 
будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання 
грунту.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність буде здійснюватись в адміністративних межах Калинів-

ської селищної ради Броварського району Київської області.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавле-

ними організаціями.
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 
складування грунту, монтажі, різанню, зварюванню та при роботі задіяної спе-
цтехніки. Джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації 
об’єкта будуть: дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний 
клапан ємності зберіганння ЗВГ, паливороздавальне та газороздавальне об-
ладнання, автоцистерни під час зливу палива у ємності, очисні споруди, авто-
стоянка. 
Водне середовище: Водопостачання будинку АЗК – від водозабірної свердло-

вини. Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати до водо-
непроникного вигребу з подальшим вивезенням згідно до укладеного договору. 
Для очищення дощових стоків забруднених нафтою та нафтопродуктами пе-
редбачається будівництво очисних споруд.
Геологічне середовище: не впливає. Додаткове розширення території, вплив 

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

фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не перед-
бачається; 
Утворення відходів: відходи, що утворюватимуться на підприємстві, передба-

чається збирати і складувати у спеціально відведених місцях з подальшим виве-
зенням згідно до укладених договорів; 
Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки 

діяльності підприємства з надання послуг по заправці автомобілів якісним паль-
ним, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень у місцевий 

та державний бюджети; 
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 па-

ливомастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання 
негативного впливу на грунт, передбачається оснащення площадки контейне-
рами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових 
відходів. При експлуатації об’єкта, вплив можливий у випадку настання аварій-
ної ситуації.
щодо технічної альтернативи 2
Джерела утворення забруднюючих речовин згідно технічної альтернативи 2: 

запобіжний клапан ємності зберігання СПГ, газороздавальна колонка. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря: метан. 
Інші джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічно технічній 

альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не 

спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я 
населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
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 Украї-
ни “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. 
4 (зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу слан-
цевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу 
(метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого 
газу; а також поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких 
або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше) та ч. 3, п. 3 (видобування ко-
рисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються 
землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних діля-
нок з відповідним цільовим використанням).
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 оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

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

ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає оцінці впли-

ву на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 
1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
3. 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, іншої інфор-
мації; 
4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу 

на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12; 
5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про проваджен-

ня планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрун-
товує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-

ськості для участі у цій 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 подано-
го суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

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 
повідомлено 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 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер 

справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлен-
ня). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 
пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єк-
ту господарювання (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 деталі-
зації 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 

оцінку 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 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, 

вул. Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна осо-
ба: директор Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна.
 (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)
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Цех металовиробів якого розташо-
вано за адресою: 08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 7, повідомляє 
про наміри отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.
В цеху металовиробів здійснюєть-
ся плавлення чушок чорних металів 
та виготовлення металовиробів в 
асортименті на замовлення.
В процесі виробничої діяльності 
використовуються індукційні пла-
вильні печі, лінія лиття полістироло-
вих моделей, камера охолодження 

піску, вібраційне сито, барабан дро-
беметний конвеєрний, барабан руч-
ної зачистки дрібних деталей та два 
точильно-шліфувальні верстати.
Максимальний обсяг викидів за-
бруднюючих речовин від стаціо-
нарних джерел складе 5,788 т/рік, 
у тому числі: речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, 
недиференційованих за складом 
3,806 т/рік, оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на ді-
оксид азоту 0,310 т/рік, діоксид сір-
ки (діоксид та триоксид) у перера-
хунку на діоксид сірки 0,018 т/рік, 

оксид вуглецю 1,617 т/рік, ізопентан 
0,002 т/рік, фтор і його пароподібні 
і газоподібні сполуки в перерахун-
ку на фтористий водень 0,001 т/рік, 
синильна кислота 0,034 т/рік.
Згідно розрахунків рівень забруд-
нення атмосфери у межах ГДК. Умо-
ви отримання дозволу – не переви-
щувати встановлені ГДВ.
Зауваження та пропозиції щодо на-
мірів приймаються в місячний тер-
мін після публікації в Київській ОДА 
за адресою: 01196, м. Київ, площа 
Л. Українки, 1, тел. (044) 286-84-
11.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКО»

Минула Світова війна 1941-1945 рр. залиши-
ла по собі невигойні рани не лише на землі, а і 
в душах людей, посиротивши дітей, віднявши 
чоловіків у жінок, котрі відтак стали вдовами.

Про одну з них напередодні Дня Вдови (23 
червня) і піде розповідь. Листоноша у ті воєн-
ні часи не був бажаним гостем у соснівчан (як, 
між іншим, у кожному населеному пункті), 
бо приносив у оселі страшні звістки, так звані 
похоронки, які надовго полишали у домівках 
сільчан невиплакане горе і чорний смуток.

Того квітневого дня родина Щербаків-Си-
доренків, що мешкала на хуторі Бондарня, от-
римала радісну звістку з фронту, з далекої Ні-
меччини, од Антона Щербака, чоловіка Марії.

«Дорогенькі мої, пишу поспіхом. Готуємось 
до наступу. Візьмемо Берлін, і вже буде кінець 
війні. Чекайте на мене. Марієчко, гляди дітей. 
Твій Антон.»

Так неодмінно і сталося б. Але зла доля жор-
стоко перекреслила його надії і сподівання. 

Під час форсування Одеру одна з тисяч во-
рожих куль таки дістала Антона. Так і лишило-
ся невідомо, де похований відважний боєць, а 
чи знайшов останній прихисток у сивих глиби-
нах Одеру. І це трапилося за сімнадцять днів до 
Перемоги.

Од тої, певно, неочікуваної звістки Марія 
зомліла. Зайшлися у плачі діти: п’ятирічний 
Гриша і трирічна Оксана. «Ой, лишенько, -- 
зойкнула Марійчина мати Василина, і вже по-
спішала до дочки з кухлем води. Сяк так при-
вели до тями Марію.

Трохи згодом Гришко несміливо допитував-
ся у матері: «А де наш татко, чому не приходить, 
оно писав у листі, що скоро повернеться.»

Марія одразу не насмілилась повідати прав-
ду синові. Та він скоро дізнався її од хлопчаків 
з вулиці.

«Що ж, тепер будемо жити без батька,» – ре-
зюмував з сумом хлопчина.

Нетривким виявилося, як на певний відти-
нок людського життя, Маріїне щастя, якась 
крихтина його, яку і не розкуштувала як слід. 
Що ті три роки, що прожили вкупі. Промай-
нули наче одна мить. Ніби й не жила з своїм 
любим Антоном. І як згадка тепер про нього – 
двійко діток, двійко голуб’ят.

Ночами, коли западе настояна на цілоден-
ній метушні хатня тиша, вертатиметься Марія 
до споминів недовгих років перед війною; зна-

йомство з Антоном, його залицянням…
Випадково стрілися з ним на мальовничому 

хуторі Бондарня. Приходив з Феневич риба-
лити на ставку, а вона, Марія верталась з лісу з 
подругами, де збирали чорниці.

Повідомлення про напад гітлерівської Ні-
меччини приголомшив молодят. Вже в серп-
ні 41-го захазяйнували окупанти у Соснівці. 
Якось вони перебули те лихоліття, уникаючи 
примусової відправки молоді до чужої країни.

Листопад 43-го розлучив подружжя назав-
ше. Сумовитим зосталось у Маріїній пам’яті 
те прощання. Міцно притис Антон до грудей 
карооку Марійку, кинув наостанок: «Бережи 
дітей, кохана!» 

Ще проводжала Антона за околицю. Чима-
лий гурт новобранців губився за згином лісо-
вого путівця.

Не судилося всім повернутися до своїх домі-
вок… Одне слово – війна…

І посиротіють села од нестачі працьовитих 
чоловічих рук. увесь тягар робіт впаде на жіно-
чі плечі, звиклі до фізичних навантажень. Роз-

раду Марія Потапівна знаходила у щоденній 
праці: у рідному колгоспі – дояркою (навіть 
передовою стала); а вдома – солідне господар-
ство: дві корови, телята, свиноматка, птиця. До 
цього треба прилучити ще в’язання березових 
мітел, солом’яних мат.

Звичайно, самій порати таке господарство 
було б непереливки, якби не відчутна поміч 
Василини, матері, і батька Потапа Васильови-
ча і незаміжньої Маріїної сестри Анастасії.

Дітей, Григорія і Оксану, біжучи на ферму, 
кидала на неньку Василину. Вона терпели-
во приохочувала дівчинку Оксану до прядки, 
ткацької справи, чим займалась ще у дитин-
стві. А Потап Васильович, дід, заміняючи Гри-
ші батька, привчав хлопця до суто чоловічого 
уміння: косити, теслярувати, орати городи, 
сіяти. З вдячністю згадує працьовитого, роз-
судливого, поміркованого дідуся Потапа вось-
мидесятирічний онук Григорій Антонович. Усі 
ті навички, набуті завдяки дідовій науки, стали 
у нагоді Григорію.

… Ось і промайнули у життєвім вирі швид-
коплинні роки. За плечима Григорія Антоно-
вича віджебоніли десь у далечі, зігріте ласкою 
дідуся і бабусі, босоноге дитинство, незабутні 
шкільні, навчання в інституті, шоферування у 
столиці.

Сивочолий Григорій немов продовжує літа, 
які не судилося прожити батькові, Антону 
Омел’яновичу Щербаку.

Нині сам-один господарює у батьківській 
оселі. Літньої пори навідаються до нього гості: 
три дочки (Валентина, Альона, Оксана) з ону-
ками і правнуками. Оживає тоді, повниться 
дитячим галасом, сміхом мальовнича Бондар-
ня. 

… Надійним оберегом височіє поряд з осе-
лею Щербаків столітній дуб, символ незгасаю-
чої міцності, стійкості, непохитності.

Йому, темногіллястому велету, звіряє свої 
думки Григорій у години душевних сум’ять. Бе-
руться тоді сумом його очі, згадуючи невтом-
ну трудівницю, турботливу, ласкаву неньку 
Марію Потапівну, яку надзвичайно поважали 
односельці-соснівчани, за її доброту, сердеч-
ність, готовність надати будь-кому допомогу, 
і яка пронесла крізь усе життя вірність своєму 
коханню, любимому Антону..

Віктор Бутко
с. Термахівка Іванківського району

ВДОВИНА ДОЛЯ
Нарис

На фото (17 березня 1946 року): 
перший ряд – діти Оксана та Григорій; 

2 ряд – бабуся Василина Василівна та дідусь Потап Васильович; 
3 ряд – вдова Марія та її сестра Анастасія
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Населення району становить близько 76 тис. осіб, 
площа – 1184,4 тис. га., з них 16,8 тис. га – займають 
ліси. Основні річки – Дніпро (Київське водосхови-
ще), Десна та Ірпінь (обидві – при впадінні у Дніпро).

Створення Вишгородського району дало величез-
ний поштовх у розвитку інфраструктури, економіки 
та господарств теріторії. А заснування райцентру саме 
в Вишгороді сприяло більш оперативному вирішен-
ню всіх питань життєдіяльності. За час від заснування 
району змінилися часи, Україна пережила колосальні 
історичні потрясіння.

Місцеве самоврядування Вишгородщини сьогод-
ні – це потужний корпус, що об’єднує 28 сільських, 
1 селищну та 1 міську територіальні громади: з цен-
тром у місті Вишгород у Київській області в складі 
міста Вишгорода, Димерської селищної Ради, Абра-
мівської, Богданівської, Вищедубечанської, Гаври-
лівської, Демидівської, Жукинської, Катюжанської, 
Козаровицької, Лебедівської, Литвинівської, Лютізь-
кої, Нижчедубечанської, Новопетрівцівської, Ново-
сілківської, Пірнівської, Синяківської, Старопетрів-
ської, Сувидської, Сухолучанської, Толокунської, 
Хотянівської та Ясногородської сільрад Києво-Свя-
тошинського району; Вахівської, Любимівської, Ро-
вівської та Руднє-Димерської сільрад Іванківського 
району.

Екскурсійні об’єкти району:
Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 

1943 році» (с. Нові Петрівці)
Дзвінкова криниця – джерело (с. Нові Петрівці)
Історико-культурний заповідник (м. Вишгород)
Могильна плита (м. Вишгород)
Могила Похилевича Л. І. – українського краєзнав-

ця (с. Любимівка)
Храм Бориса і Гліба (м. Вишгород)
Церква Хрестовоздвиженська XIX ст. (с. Любимів-

ка)
Садибний будинок поміщика Синельникова XIX 

ст. (с. Литвинівка)
Церква Покровська XIX ст. (с. Нові Петрівці)

У 1994 році згідно з Указом Президента України та 
Постановою Кабміну України, у Вишгороді заснова-
но Вишгородський державний історико-культурний 
заповідник, основною метою якого  було збереження 
пам’яток історії, археології та культури. При ньому 
було створено археологічну виставку стародавнього 
Вишгорода, музей гончарства та історичний музей.

Історія  міста  Вишгорода – це окрема яскрава і тра-
гічна  водночас літописна сторінка, що сягає глибини 
століть. Місто Вишгород вперше згадується в літопи-
сах в «Повісті временних літ» у 946 році як резиденція 
княгині Ольги – Ольжин град. Місто певний час ви-
конувало роль заміської резиденції київських князів. 
Тут у 1054 році помер Ярослав Мудрий. У Вишгороді 
сини Ярослава уклали загальноруський юридичний 
кодекс, так звану «Правду Ярославовичів».

Древній Вишгород було збудовано на 120-гек-
тарному узвишші Дніпровського правобережжя, що 
являє собою таке укріплення, якого не було в усьому 
Подніпров’ї. Зі сходу це узвишшя захищали наддні-
прянські кручі, окремі виступи яких місцеві жителі 
називали горами, та Дніпро, що протікав тоді біля са-
мого міста. З півночі до заходу узвишшя опоясували 
Північна та Західна яруги, що починались з верхнього 
грязьового болота, а з півдня – болото, яке з велики-
ми розривами простягалося аж туди, де тепер почина-
ється київський Поділ.

Згідно з переказами та старовинними піснями, 
перше поселення тут збудував на Зуб-горі виходець із 
Старосілля Зуб. Та розвитку містечко Зуба не набуло, 
бо ж тому не дозволяла вибрана місцевість. Подаль-

ше розростання Вишгорода починається з заселення 
Сель-гори. Спочатку тут виникає невеличке місто, 
площею всього 1,5 га. Навкруг нього будується так 
званий Верхній, або Старий вал завдовжки 500 м. 
Згодом на схід та південь від укріплення забудову-
ється посад, а укріплена частина перетворюється 
в цитадель і дістає назву двору Владики, а згодом 
Княж-двору. Для попередження міста про небезпе-
ку встановлюється п’ять сторожових башт: одна на 
так званому Балитані Сель-гори, друга – на виступі 
Люб-гори, а ще три інших –на штучних пагорбах – 
Надрів’я, Острожище і Безіменний.

Місто росло, вже ставало тісно міській знаті та дру-
жині на території Княж-двору, і тому до нього при-
єднуються з півдня – Боярка, із заходу – поселення 
Гості, зі сходу – Старшина, загальна площа яких ста-
новила 1,5 га. Старшина і поселення Гості укріплю-
валися валами завдовжки 100 і 250 м. Із двох сторін 
багатої Боярки виростають стіни завдовжки 150 і 130 
м. Вони сходяться під гострим кутом там, де було на-
сипано штучний пагорб. Щоб краще цей пагорб за-
хистити, сторожову башту, скоріш за все, зносять, або 
ж добудовують, створюючи тим самим укріплення, 
яке, очевидно, за своєю формою називають Острогом 
(звідси назва пагорба Острожище). Все це будується з 
цегли, виробництво якої було налагоджено у Вишго-
роді.

Разом із кварталами міської знаті росте й посад. У 
північній, найбільш неприступній для ворога части-
ні Старого посаду, селилася в основному ремісни-
ча «аристократія»: ливарники, крицеделі, латники, 
шоломники, мідники, златники. Південну частину 
посаду займала реміснича біднота: кровельники, 
кладники, каменярі, цегельники, пічники, гончарі, 
древоделі, бондарі, ткалі, в’язальники, теслі. Спо-
чатку ця частина посаду майже не була знищена, 
та згодом тут прокопали рів завдовжки 200м, який 
ми називаємо нині південним, і побудували 250 м 
валу. Водночас була укріплена 100-метровим валом 
і Вип’ять, яка приймала на себе перші удари напад-
ників, а також і Замковище. Тут не вдалося виявити 
ніяких слідів. Це була перша черга забудови древньо-
го Вишгорода (300 м валів, викладено 280 м міських 
мурів, викопано 200-метровий рів, встановлено п’ять 
сторожових башт).

Друга черга забудови Вишгорода почалася зі ство-
рення Середнього валу. Він мав довжину 800 м і пови-
нен був захищати місто з півночі, заходу та південного 
заходу. Цей вал починався від верхнього, огинав так 
звану Вічну землю, закінчувався біля поселення Гості. 
На Вічній землі заборонялося орати, сіяти, будувати, 
насаджувати. Мабуть, на цій відкритій площі колись 

збиралося народне віче. А вже в наш час люди поча-
ли тут копати могили та й перетворили Вічну землю в 
кладовище. Сьогодні у Вишгороді воно займає майже 
всю центральну частину забудованої сільськими ха-
тами місцевості. Вал навколо Вічної землі зберігся. А 
Нижній вал, що захищав новий посад і мав довжину 
теж 800 м., як і середній, не витримав руйнівних сил 

природи: до нас дійшли лише окремі його частки.
У 11-13 століттях Вишгород був центром удільно-

го князівства, важливим стратегічним пунктом, що 
захищав Київ з півночі від нападів половців. У 1240 
році Вишгород був зруйнований монголо-татарами, 
а потім – військом Кримського хана Менглі-Гірея у 
1482 році. Потім місто було зруйноване у 1662 році. 
Наприкінці 17 століття м. Вишгород в документах 
згадується як село, що належало Межигірському мо-
настирю. З того часу він майже не розвивається і ли-
шається невеликим селищем. Під час секуляризації у 
1787 році Вишгород переходить до державного фонду 
Київської губернії.

В XIX столітті Вишгород починає повільно розви-
ватись. Тут з’явились цегельні заводи, головною про-
дукцією яких була вогнетривка цегла – «межигірка». 
Більшість робітників на заводах – із сусідніх губерній. 
У невеликій кількості працювали вишгородці і на 
Межигірській фаянсовій фабриці, яка діяла до 1885 
року і була відома своїм якісним фаянсом, що постав-
лявся навіть на імператорський стіл.

В той же період, а саме в 1843 і 1846 роках, тут по-
бував видатний поет і художник Тарас Григорович 
Шевченко. Цей візит знайшов відображення в поемі 
«Чернець», де також згадується Межигірський мо-
настир. Начерк місцевості олівцем, що він виконав 
під час останньої з цих поїздок, дає змогу уявити то-
гочасний Вишгород. В 1861–1863 роках за проектом 
Костянтина Тона замість дерев’яної церкви будується 
невеликий мурований храм з дзвіницею, який існує 
до нашого часу. На початку ХХ століття Вишгород 
разом з усією Україною пережив буремні роки Пер-
шої світової та Громадянської війни в Росії. Містом 
почергово володіли УНР, німецькі війська, Гетьма-
нат, Директорія Симона Петлюри, армія Денікіна, 
військо Польське і, зрештою, більшовики. У дні піс-
лявоєнної паливної кризи 1920 року поблизу селища 
було закладено кілька вугільних шахт (буре вугілля) і 
розпочалась поступова відбудова. Згодом розпочала-
ся колективізація, а невдовзі після неї Вишгород під-
даний терору голодом 1932–1933 років.

18 вересня 1941 року Вишгород захопили німець-
ко-фашистські війська. З перших днів тут почав діяти 
рух Опору, який був зв’язаний з партизанським заго-
ном «Перемога», що базувався в Вищедубечанському 
районі. У січні 1942 року членом підпільної групи 
стала 20-річна дівчина М. С. Гриненко. Вона збира-
ла відомості про розташування ворожих військ, роз-
повсюджувала листівки, переправляла в загін зброю, 
набої, продовольство. 12 серпня 1943 року під час пе-
ревезення чергової партії зброї її схопили і стратили. 
Партизанку було посмертно нагороджено медаллю 
«За бойові заслуги», її ім’ям названо одну з вулиць 
Вишгорода.

Восени 1943 року вкотре Вишгород став плацдар-
мом для штурму Києва. За героїзм і мужність, вияв-
лені у боротьбі проти нацистської Німеччини, 750 
вишгородців були нагороджені орденами й медалями 
СРСР. Нове життя місто отримало завдяки будів-
ництву велетня гідроенергетики – Київської ГЕС – 
однієї з найбільших на той час гідроелектростанцій 
Європи. На  цьому будівництві  в свій  час працю-
вав В’ячеслав Чорновол та проживав  у Вишгороді. 
Вишгород спочатку став комсомольським селищем 
енергетиків; 1962 року Вишгород отримує статус се-
лища міського типу, 1968 – статус міста, а в 1973 році 
він стає центром Вишгородського району.

За часів незалежності Вишгородський район та 
сам Вишгород розбудовується та, завдячуючи чу-
довій природі і близькому  розташуванню  від сто-
лиці, стає ласим шматком для сучасних нуворишів. 
Вишгородська земля народила і зростила багато 
талановитих письменників, поетів, діячів культури, 
науковців та спортсменів. Серед них поет Анатолій 
Черняхівський, автор гімну Київської області, який 
як і В’ячеслав Чорновіл (жив тут у 60-х роках минуло-
го століття) та багато інших достойних вишгородців 
визнані почесними жителями  міста Вишгород.

Тетяна Іванчук, 
журналіст порталу «Моя Київщина»

КИЇВЩИНА ІСТОРИЧНА: 
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

На фото Храм Бориса і Гліба (м. Вишгород)

Вишгород. Фото: vokrugsveta.ua

Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» 
(с. Нові Петрівці).  Фото: ua.igotoworld.com

Церква Хрестовоздвиженська XIX ст. (с. Любимівка).  
Фото: wikipedia.org

Садибний будинок поміщика Синельникова XIX ст. 
(с. Литвинівка).Фото: wikipedia.org

Продовження, початок на стор. 1
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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.

Наш передплатний індекс 60851

Лише у першому кварталі діє 
спеціальна акційна ціна: 
1 місяць – 4 грн. 70 коп.  
3 місяці – 14 грн. 10 коп. 

ДIМ. САД. ГОРОД
З лану до столу!

Квашені помідори з цукром. 
Таких смачних ви ще не пробували!

Коронною стравою на кожному 
столі, у зимову пору є квашені помі-
дори.

Ці помідори готуються просто та 
дуже сильно сподобаються вам та 
вашій родині.

Для приготування необхідно:
Томати – 8 кг.;
Вода питна – 5 літрів;
Сіль кухонна – 350 грамів;
Перець – стрюк – 2 шт.;
Коріння хрону – 1 шт.;
Часник – 10 зубків;
Перець солодкий – 1 шт.;
Цукор – 5 столових ложок;
Листя малини;
Листя хрону;
Листя смородини;
Листя вишні.
Як зробити:
Візьміть чисту та суху каструлю 

об’ємом 10 л.
Візьміть помідори, невеликого 

розміру, без ушкоджень та міцні. 
Промийте та висушіть.

Приготуйте розсіл – розчиніть 
сіль у воді.

На дно каструлі поклади кілька 
листків малини, вишні, хрону та 
смородини. Додайте трохи кореня 
хрону, 1 стрюк та трохи часнику.

Викладіть половину помідорів, 
а зверху вкрийте знову листям, по-
кладіть хрін, стрюк та часник.

Зверху знову покладіть шар помі-
дорів та накрийте його листям ма-
лини, смородини, вишні та хрону.

До розсолу додайте цукор, пе-
ремішайте.

Готовий розсіл вилийте у помідо-

ри. Накрийте кришкою, щоб пові-
тря циркулювало.

У прохолодному місці помідори 
будуть готуватися протягом 30 днів. 
Якщо бажаєте швидше приготувати, 
тоді перші три дні потримайте помі-
дори у кімнатній температурі.

Можна зверху покласти марлю. 
На марлю насипати порошок гір-
чиці та закрити кришкою. Таким 
чином цвіль не буде утворюватися.

Спробуйте приготувати такі 
смачні помідори й ви залишитесь 
задоволеними.

Кабачкова намазка на хліб. 
Швидка та дуже смачна закуска
Існує безліч варіантів приготу-

вання намазок на бутерброди. Але 
таку смачну закуску із кабачків ви 
ще не куштували. Готується дуже 
швидко й так само швидко змітаєть-
ся зі столів.

Для приготування вам знадобить-
ся:

Кабачок – 0,5 кг.;
Сметана домашня – 2 столові 

ложки;
Часник – 2 зубки;
Сир бринза – 150 грамів;
Кріп – 20 грамів;
Волоські горіхи – 20 грамів;
Олія рафінована;
Сіль;
Тости.
Як зробити:
Наріжте кабачки маленьким ку-

биком та обсмажте на пательні.
Перекладіть готові кабачки у ми-

ску та залишіть остигати.
Наріжте кріп та вичавите часник 

через прес. Додайте до кабачків.
Додайте сметану та перемішайте.

Натріть сир на тертці з великими 
отворами та додайте до суміші.

Подрібніть горіхи, насипте їх до 
кабачків.

За допомогою блендера зробіть 
суміш однорідною.

Намастіть суміш на тости.
Все дуже просто, бутерброди го-

тові й можуть радувати всю вашу 
родину. Приємного апетиту!

Квашені хрумкі огірки 
без краплі оцту. 

За цим рецептом виходять дуже 
смачні

Для тих, хто полюбляє квашені 
та хрусткі огірочки —  цей рецепт 
просто знахідка. Замість звичайного 
оцту, для приготування використо-
вують спирт.

Завдяки цьому огірки виходять 
дуже хрусткі. Спробуйте приготува-
ти огірки за цим рецептом й ви не 
пошкодуєте.

Рецепт розрахований на 3 літрову 
банку.

Для приготування знадобиться:

Огірки невеликі;
Кріп свіжий – кілька зонтиків;
Коріння хрону – 10 кружалець;
Часник – 10 зубків;
Сіль кухонна – 80 грамів;
Спирт – 2 столові ложки.
Як зробити:
Візьміть чисту банку. На дно по-

кладіть кріп, 5 кружечків хрону, 5 
зубків часнику.

Покладіть огірки до половини 
банки.

Потім покладіть знову хрін, час-
ник.

Заповніть банку повністю огір-
ками.

Зверху покладіть часник та хрін.
Приготуйте розсіл – на 200 мл 

води додайте сіль, розчиніть та ви-
лийте в огірки.

Заповніть банку водою до верху.
Закрийте банку пластмасовою 

кришкою та потрусіть банку. За-
лишіть настоюватися протягом 36 
годин. Огірки повинні стати мут-
ними.

Після злийте маринад, за-
кип’ятіть його та залийте ним огір-
ки знову.

Додайте спирт та закатайте бан-
ки.

Приємного апетиту!

Дякуємо порталу: 
https://ulyublena.com.


