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У цьому номері «Нової доби» ми у співпра-
ці із сайтом мережі «Опора»,  за допомогою 
Фундації «Чинність закону», розпочинаємо 
публікацію «Політичної мапи Київщини» - 
систематизованої інформації про Київську 
область, край, де усі ми живемо і про який 
багато чого ще незнаємо. Ця інформація буде 
вельми корисною, особливо напередодні міс-
цевих виборів, адже усі ми є учасниками цього 
складного й відповідального процесу! Ми не 
просто обираємо людей у владу! Ми делегуємо 
політичним партія й окремим особам свої пов-

новаження здійснювати народовладдя, тобто 
від імені нас вирішувати питання нашого ж 
повсякденного життя. Ми по-суті довірямо 
цим депутатам своє життя на усіх рівнях – від 
сільського чи селищного старости до Голови 
обласної ради. Тож, насамперед, ми повинні 
знати все про свою територію, ні, правильні-
ше казати – про свою землю, про Київщину, 
про життя нашої величезної громади, про її 
проблеми і традиції, здобутки й невдачі…

Ми дякуємо автору дослідження Олексію 
Рєпіку, який зробив це наприкінці 2019 року.

КИЇВЩИНА ПОЛІТИЧНА – «ВИБОРЦЯМ ТРЕБА ЗНАТИ»!

Інфлюенсери або лідери думок - особистості, 
здатні впливати на громадську думку за рахунок 
свого авторитету. До них можна віднести не тільки 
політиків, зірок кінематографа або відомих спор-

тсменів - деякі громадські активісти в соціальних 
мережах зараз мають не менший вплив. Лідер 
громадської думки – це той, хто веде активне со-
ціальне життя, той, про кого багато і часто гово-
рять. Справжні лідери громадської думки стано-
влять зовсім невеликий відсоток від розкручених 
зірок соціальних мереж. Але у більшості випадків, 
вони є лідерами не лише у webі, а й безпосередньо 
у громаді, «у полі» так би мовити… Отже, громад-
ські неформальні лідери стають вкрай важливими 
персонами під час проведення місцевих виборів, 
адже маючи певний вплив на формування думок 
у вузькому територіальному середовищі, саме такі 

люди допоможуть поширити необхідні місцевому 
політику смисли та ідеї. Часто-густо люди самі 
просять таких лідерів йти у місцеву політику аби 
поліпшити життя місцевого комюніті. 

«Нова Доба» починає серію інтерв’ю із таки-
ми лідерами громадської думки на Київщині. І 
почнемо ми із Обухівського району столичної 
області. Чому? Бо це одна з найміцніших тери-
торіальних громад Київщини. Вельми заможна 
громада, тут розташовані, справді знакові під-
приємства і землі, які є ласим шматком для не-
доброчесних громадян, для яких влада – це лише 
спосіб розбагатіти… 

АГНЕСА ОЛКОВА – МІХНИЦЬКА: 
Мені не було й не буде сороМно перед сусідаМи, гроМадою, перед своїМи дітьМи…

Закон підтримали 236 народних депутатів. Як за-
значається у пояснювальній записці, документ роз-
роблено з метою припинення діяльності злочинних 
спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до 
кримінальної відповідальності «злодіїв у законі», а 
також інших учасників злочинних спільнот та осіб, 
причетних до створення та функціонування таких 
злочинних.

Закон, зокрема доповнює статтю 28 ККУ «Вчи-
нення злочину групою осіб, групою осіб за по-
передньою змовою, організованою групою або 

злочинною організацією» Кримінального кодексу 
України частиною п’ятою, визначивши, що зло-
чин визнається вчиненим злочинною спільнотою, 
якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднан-
ням декількох осіб (п’ять і більше), учасником, 
організатором, керівником та/або координатором 
якої є «злодій у законі». Також в даній частині статті 
пропонується визначити поняття «злодій у законі». 
Вносяться також зміни до статті 43 «Виконання 
спеціального завдання з попередження чи розкрит-
тя злочинної діяльності організованої групи, зло-

чинної організації чи злочинної спільноти» Кри-
мінального кодексу України, що забезпечуватиме 
виконання спеціального завдання з попередження 
чи розкриття злочинної діяльності злочинної спіль-
ноти.

Київ, окрім того, що є столицею України, є 
також столицею Київської області. Сам по 
собі цей факт, не є жодним відкриттям, проте 
обласний функціонал у Києві підтверджується 
хіба наявністю в столиці обласних чиновників. 

Обидва суб’єкти місцевого самоврядування (ма-
ється на увазі місто Київ і Київська область) є 
фактично сусідніми адмінутвореннями і відно-
сини між ними, на жаль, не можна назвати - 
добросусідськими. 

А найбільше від цього стану речей стражда-
ють мешканці київських передмість, люди, 
які ще не є киянами, проте й жителями об-
ласті назвати їх важко. Всі вони працюють в 
столиці, відправляють дітей у столичні школи 
і дитячі садки… Серед мешканців Вишнево-
го, Броварів, Бучі, Вишгорода, думається, 
немає людей, які сприймають себе як меш-

канців Київської області. Однак користува-
тися адмінпослугами столиці ці люди не мо-
жуть, як власне й ефективно вирішувати свої 
соціальні питання. Київ неначе коралами 
обліплений ще меншими адмінодиницями, 
сільський статус яких викликає не здивуван-
ня, а сміх! Конча – Заспа, Романків, Чабани, 
Віта  Поштова, Гора, Петропавлівська Бор-
щагівка, назви цих сіл усіма нами сприйма-
ються, як престижні київські мікрорайони, а 
голови сільрад всіх цих «царських містечок», 
виглядають справжніми «Главами київських 
адміністрацій».

СТОЛИЧНА АГЛОМЕРАЦІЯ: МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

«ЗЛОДІЇ В ЗАКОНІ» ТЕПЕР ПОЗА ЗАКОНОМ…
4 червня верховна рада україни прийняла у повторноМу другоМу читанні закон 
«про внесення зМін до криМінального кодексу україни щодо відповідальності 

за злочини, вчинені злочинною спільнотою» (№2513). у цій статті Ми розглянеМо 
один із злочинних бізнесів «злодіїв у законі» - викрадення особистого автотранспорту.
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КИЇВЩИНА ПОЛІТИЧНА – «ВИБОРЦЯМ ТРЕБА ЗНАТИ»!
Продовження, початок на стор. 1

Загальні дані
Київська область розташована на 

півночі України, на заході межує 
із Житомирською та Вінницькою 
областями, на півдні — з Черкась-
кою, на сході — з Полтавською 
та Чернігівською, на півночі — з 
Гомельською областю Республіки 
Білорусь. Загальна площа області 
— 28 131 км2, що є 8-м показни-
ком в Україні. Область розташова-
на в басейні середньої течії річки 
Дніпро, більшою своєю частиною 
на правобережжі. Близько 2 000 
км2 на півночі області займає 
Чорнобильська зона відчуження. 
Найбільшим містом області, крім 
Києва, є місто Біла Церква, з на-
селенням понад 200 тисяч осіб, де 
зосереджено значні фінансові та 
інші ресурси. У цілому місто є од-
ним з центрів регіону. Також наяв-
ний ексклав — місто Славутич на 
території Чернігівської області. В 
області розвинений залізничний 
транспорт, завдяки тому що через 
неї проходять національні та між-
національні маршрути, залізниця 
використовується в тому числі і 
для приміського та міжміського 
сполучення в межах області. Сут-
тєвою проблемою в транспортній 
комунікації є відсутність переїздів 
через Дніпро, окрім як у місті 
Києві, що призводить до довгих 
маршрутів у випадку, коли по-
трібно потрапити на інший берег 
Дніпра. На правому березі Дніпра 
також розташований міжнарод-
ний аеропорт Бориспіль, який є 
найбільшим в Україні.
Обласним центром є столиця 

України — місто Київ, котре ад-
міністративно не входить до скла-
ду області. Загальна кількість на-
селених пунктів — 1 182,  у тому 
числі: міських — 56 (26 міст та 30 
селищ міського типу),  сільських 
— 1 126.
Область раніше була поділена 

на 25 районів: Баришівський, 
Білоцерківський, Богуславський, 
Бориспільський, Бородянський, 
Броварський, Васильківський, 
Вишгородський, Володарський, 
Згурівський, Іванківський, Кагар-
лицький, Києво-Святошинський, 
Макарівський, Миронівський, 
Обухівський, Переяслав-Хмель-
ницький, Поліський, Рокитнян-
ський, Сквирський, Ставищенсь-
кий, Таращанський, Тетіївський, 
Фастівський, Яготинський. Але 
Верховна Рада ухвалила рішення 
ліквідувати існуючі та утворити 
нові - 7 великих районів, всереди-
ну яких вмістити всі населені пун-
кти Київщини, в тому числі ті 12 
міст, які не входили до складу рай-
онів. Що зміниться для людей на-
разі точно не відомо, можна тіль-
ки робити припущення, якими 

питаннями буде займатися нова 
районна влада. Отже з 01 січні 
2021 року на Київщині залишать-
ся: Білоцерківський, Бориспіль-
ський, Броварський, Бучанський, 
Вишгородський, Обухівський та 
Фастівський нові райони.
У Київській області 13 міст об-

ласного значення: Березань, Біла 
Церква, Бориспіль, Бровари, Буча, 
Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяс-
лав-Хмельницький, Ржищів, Сла-
вутич, Фастів, Прип’ять. 13 міст 
районного значення, 30 селищ 
міського типу, 2 міські об’єднані 
територіальні громади, 3 селищні 
об’єднані територіальні грома-

ди та 4 сільські об’єднані тери-
торіальні громади.
Загалом в області 644 місцеві 

ради: районних рад — 25, міських 
— 22, з них 9 міських рад міст об-
ласного значення, селищних рад 
— 27, сільських рад — 561, місь-
ких рад об’єднаних територіаль-
них громад — 2, селищних рад 
об’єднаних територіальних гро-
мад — 3, сільських рад об’єднаних 
територіальних громад — 4.
Станом на 1 вересня 2019 року 

населення області становить 
1 776 038 осіб, з них приблизно 

62% міського населення та 38% 
сільського населення. Щільність 
населення на 1 км2 — 61,1 особи.
Природний приріст населення 

є від’ємним і становить — 9 843 
особи за січень – серпень 2019 
року.
Міграційний приріст населення є 

позитивним і складає 17 941 осіб 
за січень – серпень 2019 року.
Гендерний склад населення ви-

глядає наступним чином: при-
близно 62% чоловіків та 38% жі-
нок.
Віковий розподіл наступний:
• до 18 років — приблизно 20%;
• 18-65 років — приблизно 65%;
• 65 і старше — приблизно 15%.
Київська область є однією з най-

більш багатонаціональних об-
ластей, на території якої прожи-

вають представники більше 120 
національностей, з яких:
• українці — 86,2%;
• росіяни — 6%;
• білоруси — 0,5%;
• поляки — 0,2%;
• вірмени — 0,1%;
• інші національності — 0,7%.
Стосовно міграційних тенденцій, 

виділяється постійний рух між 
Києвом та областю. Оскільки сама 
столиця адміністративно не від-
носиться до області, наявна стала 
ротація населення. Так, мешканці 
області активно поповнюють на-
селення Києва, котре в свою чер-
гу теж періодично переїздить в 
приміські території, поповнюючи 
кількість населення області. Крім 

того, присутня і трудова міграція 
до Києва, яка не супроводжується 
зміною місця проживання. Тобто 
по факту особа живе і працює в 
Києві, однак у статистичних даних 
лишається мешканцем області.
Перспективний план формуван-

ня територій громад Київської об-
ласті затверджено розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України 
від 18 листопада 2015 р. № 1206 (у 
редакції розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 
2017 р. № 266-р).
Станом на 29.10.2019 в Київській 

області утворено 22 громади та ще 
5 громад чекають на призначення 
перших виборів.
• у 2015 році створено одну гро-

маду — Калитянська селищна 
об’єднана територіальна громада;
• у 2016 році створено одну гро-

маду — Пісківська селищна об’єд-
нана територіальна громада;
• у 2017 році створено сім гро-

мад — Великодимерська селищна 
об’єднана територіальна грома-
да, Дівичківська сільська об’єд-
нана територіальна громада, 
Медвинська сільська об’єднана 
територіальна громада, Студе-
никівська сільська об’єднана те-
риторіальна громада, Тетіївська 
міська об’єднана територіальна 
громада, Узинська міська об’єд-
нана територіальна громада, Фур-
сівська сільська об’єднана тери-
торіальна громада;
• у 2018 році створено сім громад 

— Баришівська селищна об’єд-
нана територіальна громада, Бе-
резанська міська об’єднана тери-
торіальна громада, Бородянська 
селищна об’єднана територіальна 
громада, Бучанська міська об’єд-
нана територіальна громада, Ко-
валівська сільська об’єднана тери-
торіальна громада, Миронівська 
міська об’єднана територіальна 
громада, Ржищівська міська 
об’єднана територіальна громада;
• у 2019 році створено шість 

громад — Богуславська міська 
об’єднана територіальна громада, 
Глевахівська селищна об’єднана 
територіальна громада, Обухівсь-
ка міська об’єднана територіаль-
на громада, Ташанська сільська 
об’єднана територіальна громада, 
Томашівська сільська об’єднана 
територіальна громада, Циблівсь-
ка сільська об’єднана територіаль-
на громада.
Київська область є одним з аут-

сайдерів за кількостю створених 
громад. Це сталось зокрема че-
рез бойкотування даної реформи 
від Київської обласної державної 
адміністрації (далі — КОДА). Ча-
стина громад чекала на фінальні 
рішення Голови КОДА по кілька 
років. Продовження 

у наступному номері «НД»
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Агнеса Олкова – Міхницька, якраз про-
понує для української громади інший по-
рядок денний: її критерії – чесність й про-
фесіоналізм у політиці. 
Тому наше перше питання про те, чому 

села і невеликі міста України потерпають 
від доволі  безграмотного управління кому-
нальним господарством котре , як не див-
но, рік від року зростає. Чи є у Вас розумін-
ня, якими шляхами повинна втілюватися 
децентралізація і як запобігти «перекосів» 
у її впровадженні?
 А. О-М.: Насамперед, я хочу відзначити, 

що в нашому районі дуже багато сільських 
голів, котрі теж прагнуть до саморозвитку 
та багато працюють на благо громади. І я за 
це їм вдячна. При цьому їм важко, так як 
фактично у них дуже мало повноважень. З 
самого початку впровадження децентралі-
зації в Україні,  я була і є великим прихиль-
ником цієї реформи. Але вважаю, що всі 
права нинішніх та майбутніх ОТГ повинні 
бути закріплені  у основному законі краї-
ни – Конституції! Я продовжу приклада-
ти максимум зусиль  саме на роз’яснення 
людям, як важливо стати істинним госпо-
дарем на своїй землі.  Також, під час нав-
чання я захистила  не один проект перед 
поважними викладачами Національної 
академії. Наприклад, підприємство «Зе-
лений туризм», «Диджітилізація міського 
самоврядування», та інші. Ці проекти не 
тільки допоможуть молоді  розпочати свій 
малий та середній бізнес, але й при цьому,  
наповнити місцевий бюджет. А це – більші 
можливості для покращення інфраструкту-
ри саме нашої малої Батьківщини.
Н.Д. – До речі про молодь: на мою думку в 

нашій країні майже перестали  працювати 
соціальні ліфти. Через це молодь масово 
виїздить за кордон шукати роботу і своє 
майбутнє. Яке у Вас бачення подальшої 
долі нашої молоді?
 А. О-М.:  Державницьке бачення ролі лю-

дей в країні, а особливо молоді, у нас прак-
тично відсутнє. Працевлаштування вже 
звично відбувається завдяки знайомствам, 
або хабарям. Але останні десять років мо-
лодь дуже змінилася ментально. Вони ста-
ли більш впевнені в собі, їм легше розви-

ватися, адже доступ до інформації сьогодні 
відкритий.  Це вам не сидіти в бібліотеці 
(сміється-ред.).  Один клік – і ти в Інтер-
нет мережі та можеш , як губка, вбирати в 
себе інформацію та навчатися. Тож на мій 
погляд, однозначно, потрібна система для 
зростання талановитих, обдарованих мо-
лодих професіоналів. Та й  кваліфікована 
робоча молодь нам конче необхідна.  Я вба-
чаю необхідність у цілій низці конкурсних, 
галузевих і загальнодержавних програм, де 
молодь могла б себе проявити. І не тільки 
показати свій талант, а й одразу, за під-
сумками конкурсу,  отримати пропозицію 
роботи в міністерстві, офісі Президента, 
менеджменті корпорацій або підприємств. 
Такі стимули особистого росту  та рівної 
можливості  затримають  молодих людей 
в країні та, однозначно, послужать для 
розбудови сильної держави. Як мати трьох 
дітей, я зацікавлена у такому майбутньому.

Н.Д. - А як  щодо пенсіонерів ? Саме вони,  
в сучасних умовах життя, ризикують бути 
викинуті на узбіччя життя.
А. О-М.:  Справді, на сьогодні саме  наші 

батьки найбільш незахищені країною. 
Остання пенсійна реформа та повне нехту-
вання Конституцією призвело до того, що 
люди пенсійного віку поставлені на межу 
виживання. Я вважаю таку ситуацію вели-
кою стратегічною помилкою. Адже стар-
ше покоління – це наше коріння, надійна 
опора та джерело знань. Окрім достойного 
та гарантованого  державою фінансового 
забезпечення потрібні також проекти для 
соціальної та персональної самореалізації. 
Цікавим прикладом втілення подібного 
проекту є «Інститут третього віку», який 
на теренах нашого краю вперше було за-
початковано саме в Українці. Цього року 
наш «Інститут третього віку» відзначатиме 
6 років плідної діяльності. Ідею такого про-
стору, де старші люди продовжують розви-
ватись та обмінюватись досвідом підхопив 
і Обухів. Я дуже сподіваюсь, що такі необ-
хідні організації продовжать з’являтись на 
мапі України. А щоб забезпечити умови 
для їх створення й розвитку необхідно про-
писати все на законодавчому рівні. Коли 
люди гарантовано захищені державою вони 
повністю віддаються своїй справі, своєму 
краю, розвитку країни. Нажаль, всі ці роки 

керівництво так і не почуло мій 
меседж, тому до цих пір робота 
ІТВ не закріплена документаль-
но.
 Н.Д. - Ви вже давно проводите 

діяльність на «чоловічому полі політики». 
Яскраві картинки засідань Ради, в якій 
ви є депутатом та представником громади 
Українки, показували, що чоловіки не над-
то толерантні та що таке  гендерність - за-
бувають. Чи не зупинить Вас агресивність 
та хамство чоловіків?
 А. О-М.:  Долати та вгамовувати чолові-

чий егоїзм ,  сумніви  щодо професіоналіз-
му, та навіть зверхність  та образи чоловіків 
– звична справа. Невміння інтелектуально 
зростати та розвиватися разом зі мною, й 
приводило до того, що чоловіки зостава-
лися позаду, а я завжди йшла вперед.  Це 
стосувалося як особистого життя так і про-
фесійного.
В якості заступника голови Обухівської 

районної  ради, доводилося повсякчас по-
казувати «сильній» половині людства, що у 
їхніх рішеннях не завжди прослідковується 
логіка та послідовність дій.
Чого тільки варті неодноразові баталії із 

сумновідомим колишнім головою район-
ної державної адміністрації - Олександром 
Туренком,  чи колишнім головою районної 
ради Костянтином Шушаковим за бюджет 
м. Українка. Також боролась  за статус на-
ших спеціалізованих шкіл, чи ремонт  ін-
фекційного відділення. І результат наразі 
є: інфекційне відділення працює а школи 
мають закріплений статус та захист.  
Неодноразово,  за  роки в райраді на по-

лум’яних  сесіях,  доводилося відстоювати 
своє бачення щодо підтримки сіл та селищ 
району. І це при тому, що більшість депу-
татів ради саме чоловіки. Моя сила - це 

знання та вміння читати букву закону.  А го-
ловне - віра в те, що все потрібно робити зі 
спокійним, виваженим розумом та чистим 
серцем. Життя склалося так, що я стала 
бійцем по життю. Знання статей Закону та 
освіта  дає можливість відстоювати правду. 
Не залежно від того что і як ретельно нама-
гається її приховати. Хоча к показує досвід, 
можливо відстоювати інтереси громади і не 
будучи депутатом. Було б бажання та любов 
до рідного краю.

АГНЕСА ОЛКОВА – МІХНИЦЬКА: 
МЕНІ НЕ БУЛО Й НЕ БУДЕ СОРОМНО 
ПЕРЕД СУСІДАМИ, ГРОМАДОЮ, 
ПЕРЕД СВОЇМИ ДІТЬМИ…

Агнеса Олкова – Міхницька
Депутат Обухівської районної ради

Продовження, початок на стор. 1

Голосування на місцевих виборах 
в м. Україна у 2015 році

Школа у м. Українка

Продовження на стор. 6
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інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 09061, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, 

вул. Будівельна, буд. 16
тел. (04568)-55117;  e-mail: sh_karier@ukr.net
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-

нативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Коригування робочого проекту «Розробка Шамраївського ро-

довища гранітів». Планована діяльність передбачає видобування 
гранітів на Шамраївському родовищі гранітів у Сквирському ра-
йоні Київської області. Корисною копалиною є незмінні і порушені 
вивітрюванням граніти загальнодержавного значення, які за свої-
ми фізико-механічними властивостями придатні для виробництва 
щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви отримані під 
час подрібнення гранітів придатні для благоустрою, рекульти-
вації і планування. Родовище розробляється із 1959 року. Ба-
лансові запаси гранітів затверджені протоколом ДКЗ України від 
15.09.2015року № 3425 складають 8536 тис. м3, у т. ч. порушені 
вивітрюванням – 119 тис. м3. Скоригована потужність по видобут-
ку - 600 тис. м3/рік Розробка корисної копалини родовища здійс-
нюється відкритим способом – кар′єром. 
Технічна альтернатива 1. Система розробки транспортна з 

паралельним переміщенням фронту робіт та зовнішнім розта-
шуванням відвалів розкривних порід. Пухкий розкрив плану-
ється розробляти за допомогою екскаватора з навантаженням в 
автотранспорт, який транспортуватиметься на земельну ділянку 
загальною площею 6,15 га біля північного та східного бортів 
кар’єру. 
Корисна копалина розроблятиметься із попереднім розпушуван-

ням буро-вибуховими роботами, методом свердловинних заря-
дів. Буро-вибухові роботи проводитимуться підрядним способом. 
Подрібнення негабариту здійснюватиметься гідромолотом на базі 
екскаватора Навантаження попередньо розпушених гірничих мас 
здійснюється екскаваторами на самоскиди та транспортуються до 
дробильно-сортувального цеху (ДСЦ) на переробку. 
Технічна альтернатива 2. Транспортування пухкого розкриву 

та попередньо розпушених гірничих мас системою стрічкових 
конвеєрів, які влаштовують на робочих площадках відроблюваних 
уступів або поблизу від них, без спеціального укриття. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1.
Шамраївське родовище гранітів, знаходиться в 0,6 км на північ 

від с. Шамраївка Сквирського району Київської області, на ліво-
му березі річки Роставиця. Планована діяльність передбачається 
в межах ліцензійної площі існуючого кар’єру, яка становить 23,3 
га (спеціальний дозвіл на користування надрами №3828 від 
31.05.2006 р.), загальна площа землекористування згідно дого-
вору оренди земельної ділянки 30,5535 га, кадастровий номер 
земельної ділянки 3224088200:02:002:0001. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 2.
Планована діяльність передбачається в межах існуючого та ді-

ючого підприємства, територіальна альтернатива 2 не розгляда-
ється. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність буде сприяти забезпеченню сировиною 

підприємств будівельної промисловості та приватних споживачів; 
створенню нових робочих місць; покращенню економічної ситу-
ації регіону; додатковим надходженням грошових коштів до бю-
джетів всіх рівнів (у т.ч. рентна плата надрокористувача).
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)
Балансові запаси незмінних і порушених вивітрюванням гранітів 

загальнодержавного значення складають 8536 тис. м3 (категорія 
А), за своїми фізико-механічними властивостями придатні для 
виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви 
отримані під час подрібнення гранітів придатні для благоустрою, 
рекультивації і планування. Об’єм розкривних порід 899 тис. м3, 
які можуть бути використані для рекультивації кар’єру. Підра-
ховані розвідані запаси корисної копалини забезпечать роботу 
підприємства протягом 13,7 років, скоригована потужність по 
видобутку - 600 тис. м3/рік. Площа ліцензійної ділянки – 23,3 
га. Режим по розкривним роботам - сезонний, 180 днів/рік, в дві 
восьмигодинні зміни; по видобутку - цілорічний, 250 днів/рік, в 
три восьмигодинні зміни (перша – ремонтно-підготовча, друга та 
третя – видобувні). 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю-

ються згідно чинного Законодавства України, включаючи Водний 
кодекс України, Кодекс України «Про надра», Закони України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про відходи», «Про охорону земель», 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на-
селення», норми НАПБ А.01.001-2014.
Санітарні – не допускати перевищення гранично допустимих 

концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному 
повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу 
Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та допустимих рівнів шуму 
відповідно до ДБН В.1.1-31:2013.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1
Цільове використання земельної ділянки, рекультивація пору-

шених земель після завершення гірничих робіт, дотримання меж 
санітарно-захисної зони (СЗЗ).
щодо територіальної альтернативи 2

Планована діяльність передбачається в межах існуючого та ді-
ючого підприємства, територіальна альтернатива 2 не розгляда-
ється. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-

рії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Протоколом ДКЗ України №3425 від 15.09.2015 р. Шамра-

ївське родовище гранітів визнане підготовленим до подальшої 
промислової розробки. Планована діяльність передбачається в 
межах ліцензійної площі існуючого кар’єру, тому додаткової еко-
лого-інженерної підготовки територія не потребує. Рекультивація 
порушених земель після завершення гірничих робіт Діяльність 
підприємства має здійснюватись з урахуванням вимог чинного 
законодавства.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Планована діяльність передбачається в межах існуючого та ді-

ючого підприємства, територіальна альтернатива 2 не розгляда-
ється. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Під час експлуатації родовища в попередні роки до нього були 

підведені всі необхідні комунікації - транспортні, інженерні та 
мережі енергопостачання. На проммайданчику функціонують 
адміністративно-побутові та виробничі будівлі, даним коригуван-
ням будівництво нових не передбачено. Вплив на довкілля при 
будівництві відсутній. 
Вплив на довкілля здійснюється в процесі впровадження плано-

ваної діяльності.
Клімат та мікроклімат. Вплив не передбачається. 
Повітряне середовище. Джерелами впливу на повітряне сере-

довище є: буро-вибухові роботи, навантажувально-розвантажу-
вальні роботи, поверхні відвалів розкривних порід, екскаваторне 
і бульдозерне формування відвалів, технологічний транспорт, 
технологічні процеси та обладнання ДСЦ, а також допоміжні ви-
робництва (токарно-механічний цех та автозаправний пункт). В 
атмосферне повітря потрапляють наступні забруднюючі речови-
ни: оксиди азоту, вуглецю, сірки, заліза, марганцю; речовини у ви-
гляді суспендованих твердих частинок; вуглеводні, бенз(а)пірен.
Водне середовище. Родовище гранітів розташоване на лівому 

березі річки Роставиця. Умови розробки родовища не вимагають 
спеціальних заходів щодо попереднього осушення родовища, ха-
рактеризуються водоприпливом за рахунок атмосферних опадів і 
підземних вод в кількості 3,1 тис.м3/добу на прикінцевий період 
розробки запасів, у період сильних злив – до 14,9 тис.м3/год. 
Схема водовідведення передбачає збір кар′єрних вод в зумпфах, 
відкачку вод насосними установками у ставок-відстійник, далі ски-
дання у р. Роставиця.
Водопостачання для питних нужд - привозна бутильована, 

господарсько-побутових – артезіанська свердловина № 3493, 
технологічних (виробничих) потреб – пило пригнічення, полив 
доріг, проїздів – очищені ґрунтові і атмосферні води кар’єрного 
водовідливу. 
Водовідведення стічних господарсько-побутових вод здійснюєть-

ся у закриту вигрібну яму, яку періодично відкачують відповідно 
до договору. Вплив планованої діяльності на водне середовище 
знаходитиметься в межах допустимих норм.
Ґрунти та геологічне середовище. Технологією робіт передбаче-

но порушення ґрунтово-рослинного шару та геологічної будови в 
межах гірничого відводу - створення відкритої гірничої виробки. 
По завершенню видобувних робіт планується рекультивація по-
рушених земель.
Шум. Джерелами шумового навантаження є спецтранспорт, 

гідромолот та обладнання ДСЦ. Розповсюдження шуму в межах 
майданчика і санітарно захисної зони не перевищуватиме допу-
стимих значень. 
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного 

фонду. Стан флори і фауни, у зв’язку з тим, що роботи в межах 
родовища проводяться достатньо довгий термін (з 1959 року), 
істотним чином не зміниться. Об’єкти природного заповідного 
фонду в зоні планованої діяльності відсутні. 
Навколишнє соціальне середовище. Передбачені проектом тех-

нологічні рішення та заходи забезпечують дотримання норм дію-
чого природоохоронного та санітарного законодавства. Вплив на 
соціальне середовище в межах допустимих норм.
Навколишнє техногенне середовище.  Вплив не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність не спричинить значного негативного впли-

ву на довкілля та здоров’я населення. СЗЗ  витримана.
територіальної альтернативи 2
Планована діяльність передбачається в межах існуючого та ді-

ючого підприємства, територіальна альтернатива 2 не розгляда-
ється. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-

тегорії видів діяльності 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”)
Планова діяльність належить до планованої діяльності та об’єк-

тів, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля згідно пункту 15 частини 2 статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-

ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-

вкілля відсутні.

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

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 

участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-

чний 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: підго-
товку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваже-
ним 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, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її проваджен-
ня.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 

без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-

вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єк-
том 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 планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського 
обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, вста-

новленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-

талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідом-

лення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-

мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 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 громадськос-

ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту 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 підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна 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    Висновок з оцінки впливу на довкілля 
що видається Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України.
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодав-

ством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвер-
дження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням 
про провадження планованої діяльності або подовження строків 
її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля»)
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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Департамент екологічної оцінки та контролю. Поштова адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,  буд. 35. 
тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна 
пошта: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина 
Олегівна, директор Департаменту.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАМРАЇВСЬКЕ»
код ЄДРПОУ 31890057



55НОВА ДОБАНОВА ДОБА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАН-ФАРМ УКРАЇНА». 
Код ЄДРПОУ 31527875

 (повне найменування юридичної особи, код згідно 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 відмов-
ляються від прийняття 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’єкт господарювання
09213, Київська обл.., Кагарлицький р-н., с. Халча, вул. Шевченкових сім’ї 

, 32. Телефон: +380 (457) 33-05-30
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
ТОВ «ДАН-ФАРМ УКРАЇНА» запланувало встановлення на власній свино-

фермі, що спеціалізується на відтворенні, дорощуванні молодняку елітних 
порід свиней та їх реалізації, відгодівлі ремонтного молодняку, спеціально-
го обладнання для знищення побічних продуктів тваринного походження 
– установку спалювання типу «IncinerPro i1000» продуктивністю 100 кг/год 
виробництва компанії «БЕНТЛІ ІНДАСТРІ С.Р.Л.» (Румунія).
технічна альтернатива 1
На підприємстві передбачено встановлення спалювальної установки, яка 

працює на зрідженому газі (пропан-бутанова суміш - 40% пропану та 60% 
бутану). Максимальна витрата зрідженого газу складе 9 л/год. 
технічна альтернатива 2
В якості технічної альтернативи передбачено облаштування установки спа-

лювання пальниками, які працюють на дизельному паливі.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-

нативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 

1.
Плановану діяльність передбачено здійснювати в межах діючої свинофер-

ми ТОВ «ДАН-ФАРМ УКРАЇНА» за адресою: Київська обл.., Кагарлицький 
р-н., с. Халча, вул. Шевченкових сім’ї, 32.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 

2.
Не розглядається, оскільки здійснення планованої діяльності передбачено 

на території діючого підприємства в межах існуючої земельної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить пози-

тивний характер. Планова діяльність дозволить залучити додаткову робочу 
силу на період будівельно-монтажних робіт та організувати нові робочі міс-
ця під час експлуатації об’єкта. Функціонування спеціального обладнання 
для знищення побічних продуктів тваринного походження сприятиме по-
крашенню санітарно-ветеринарних умов діяльності ферми та санітарно-е-
підеміологічному благополуччю території її розташування.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла-

нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)
Установка спалювання (інсинератор) типу «IncinerPro i1000» призначена 

для знищення побічних продуктів тваринного походження. Установка об-
ладнана двома камерами згоряння: основна камера, що оснащена 2 паль-
никами та вторинна камера, що оснащена 1 пальником. Пальники обох 
камер призначені для роботи на рідкому або газоподібному паливі. Гази, 
що утворюються в результаті спалювання побічних продуктів тваринного 
походження переходять у вторинну камеру з температурою вище 850 °С 
й знаходяться там протягом мінімум 2 секунд для здійснення термічного 
розкладання органічних сполук, а потім виводиться через димохід. Робота 
інсинератора автоматизована й здійснюється за допомогою щита управ-
ління. Технологічний процес - періодичний, має один технологічний потік, 
для забезпечення якого необхідно 2 особи обслуговуючого персоналу. Для 
транспортування відходів по території використовується трактор та авто-
навантажувач.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтерна-

тивами:
щодо технічної альтернативи 1
Природоохоронне законодавство України встановлює екологічні та інші 

обмеження планованої діяльності, зокрема: дотримання норм ЗУ «Про 
побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання 
людиною»; дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного 
повітря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджений наказом 

МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. 
за №156/34439); дотримання нормативів гранично допустимих викидів 
відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06р. №309; забезпечення пов-
ного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування 
відходів (п. «д» статті 17 Закону України «Про відходи»), передача відходів 
тільки організаціям, що мають відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону 
України «Про відходи»); дотримання допустимих рівнів шуму згідно вимог 
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 
3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку»; дотримання вимог щодо відсутності житлової та прирівняної 
до неї забудови в межах санітарно-захисної зони підприємства відповідно 
до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови насе-
лених пунктів».
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Встановлена санітарно захисна зона підприємства.
Протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, у зв’язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Додаткова еколого-інженерна підготовка не потрібна. Територія має від-

повідне оснащення, здійснено озеленення та благоустрій, забезпечено про-
їзди для службового транспорту. Захист території здійснюється існуючою 
інфраструктурою свиноферми та впровадженням ефективних технологіч-
них, санітарно-технічних та організаційних рішень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Додаткова еколого-інженерна підготовка не потрібна. 
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, у зв’язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище: викид забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря під час здійснення процесу знищення побічних продуктів тваринного 
походження.
Водне середовище: очікується в межах норми. 
Вплив на рослинний і тваринний світ: очікується в межах норми.
Вплив на клімат і мікроклімат: очікується в межах норми.
Вплив на техногенне середовище: очікується в межах норми.
Ґрунти: очікується в межах норми.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні 

обмеження згідно чинного законодавства України.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, у зв’язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-

дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність, згідно Закону України «Про оцінку впливу на до-

вкілля», відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єк-
тів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля (відповідно до статті 3, частини 3, п.2 Закону «установки для про-
мислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 

на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля від-

сутні.
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 підля-

гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено у відпо-
відності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII 
від 29.05.2017р.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі 

в ній громадськості
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 обговорен-
ня, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-

ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-

вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом-
лення.
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 визна-
чає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-

ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого 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 можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої 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 до-
вкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідом-
лення, 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 реєстраційний номер спра-

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

дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту 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 об-
сягу 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 планованої 

діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, що видається 
Департаментом екології та природних ресурсів КОДА
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»)
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-

ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: вул. 

Митрополита В. Липківського, 35, м. Київ, 03035. Відділ оцінки впливу на 
довкілля. Тел.: (044) 206-31-40. Електронна адреса: OVD@menr.gov.ua Кон-
тактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 

адреса, номер телефону та контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

_________________________________________
 (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)

___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

1. Повна назва документа державного планування: 
 Проект «Схеми планування території Київської області» (далі – Схема).

2. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
 Дата початку та строки здійснення процедури – відповідно до ст. 12 За-

кону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення 
звіту зі стратегічної екологічної оцінки Схеми, розпочато з дня його опри-
люднення, а саме з 21 вересня 2020 року на сайті Департаменту містобуду-
вання та архітектури Київської обласної державної адміністрації (http://koda.
gov.ua/oblderzhadministratsija/struktura/strukturni-pidrozdili-oda/departament-
mistobuduvannya-ta-arkhit/) та триватиме до  21 жовтня 2020 року.
 
Способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського об-

говорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному 
вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки. 
 Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Департамент містобуду-

вання та архітектури Київської обласної державної адміністрації (01196, місто 
Київ, площа Лесі Українки, 1). Відповідальна особа: заступник директора – на-
чальник управління містобудівного кадастру Янович Ярослав Юрійович (кон-
тактні дані:  oblarchitektura@ukr.net, тел.: +38 (044) 285-28-70, 285-20-29). 
Строк подання зауважень і пропозицій – з 21 вересня до 21 жовтня 2020 року 

включно.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
про стратегічну екологічну оцінку та проекту 

документу державного планування
Філія – Головне управління по м. Києву та Київській області 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ», що розташоване за адресою: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Троїцька (Пролетарська), 39, повідомляє про наміри отримання до-
зволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основна діяльність підприємства – інші види грошового посередництва.
Для теплозабезпечення, в холодний період року, відділення банку вико-

ристовується газовий котел.
При роботі обладнання виділяються: ртуть та її сполуки в перерахунку на 

ртуть 8,7∙10-9 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту 0,001 т/рік, оксид вуглецю 0,0005 т/рік, метан 0,0001 т/рік, 
азоту (1) оксид [N2O] 0,00001 т/рік, вуглецю діоксид 4,956 т/рік.
Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел складе 4,957 т/рік (в тому числі парникові гази – 4,956 т/рік).
Згідно розрахунків рівень забруднення атмосфери у межах ГДК.
Умови отримання дозволу – не перевищувати встановлені ГДВ.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін 

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря



Н.Д.: В 2019 році ви балоту-
вались в Верхову Раду України 
та посіли по нашій майбутній 
Українській ОТГ почесне 3 міс-
це. Робота в парламенті – це,  в 
першу чергу, законотворчість. 
Для цього знань в юридичній 
сфері буває замало. Важливим є 
вміння перевірити, як втілюють-
ся норми  законів. Чи стане Вам 
цих якостей? Чи опануєте ви ме-
ханізми  їх прийняття?
А. О-М.:  Щоб набути такі знан-

ня, я ще у 2018 році вступила до 
Національної академії державного управ-
ління при Президентові України.  Обрала  
кафедру «Парламентаризму та політичного 
менеджменту» та захистила з відзнакою ма-
гістерську роботу  під назвою «Політичне 
лідерство як чинник забезпечення успіш-
ності державотворчих процесів» під керів-
ництвом наукового керівника - Пашко 
Людмили Андріївни, видатної професор-
ки. Також, як і планувала – поступила в 
аспірантуру. Намагаюсь виконувати наста-
нову батьків, котрі навчили мене однієї му-
дрості: «Кожен день тобі повинен принести 
нові знання та позитивні емоції».  А щодо 
перевірки самого процесу впровадження 
тих чи інших змін – так з цим ще легше. 
Моя родина не розкошує та не живе у ве-
летенських палацах. Я ходжу тими ж доро-
гами, купую продукти в тих же магазинах, 
маю ті ж послуги у сфері медицини, воджу 
дітей у школу та садочок, як всі. Наприклад, 
у цьому році молодша стала випускницею 
садочка «Сонечко» та йду у Спеціалізовану 
Українську школу №2. Тож покращення чи 
погіршення миттєво відчуваю сама.
Н.Д. - В своїй програмі  Ви згадуєте  сло-

во «гідність».  Чи не здається, що це вже 

застаріле поняття?  Той стан, у якому ми 
знаходимось , умови виживання не усім 
дозволяють приміряти на себе  це поняття 
людської свідомості?
А. О-М.:  Гідність – це невід’ємна частина 

моєї душі та сила нашої родини. Батьки так 
навчали жити мене, і так я навчаю своїх ді-
тей. Кожен з нас повинен жити по совісті, 
з честю та саме з Гідністю. Якщо навкру-
ги багнюка, це не означає, що ти повинен  
«бруднити»  свої руки об неї.  Це вибір кож-
ного з нас. Все розпочинається з тебе осо-
бисто, з родини. Що посієш те й пожнеш.  
Якщо ти сієш навколо ненависть, безкуль-

тур’я, ганебну поведінку – у такому світі ти 
й будеш жити. Моїми  діями  пишаються 
мої діти і це для мене важливо. У майбут-
ньому, мені не буде соромно дивитися у 
вічі своїм онукам. Не буде  соромно перед 
сусідами, громадою. Я знаю: світ навколо 
нас – це відображення нашого внутрішньо-
го  духовного світу.
Н.Д. - На вашу думку, чому Україна зага-

лом та наші райони зокрема, не мають чіт-
кого плану розвитку? Немає й одностай-
ності у прагненні до покращення життя 
простих людей?

А. О-М.:  Наша велика біда - ситуаційні 
коаліції. Зазвичай, вони виникають навко-
ло бізнес-інтересів групи депутатів. Як 
наслідок - приймаються несправедливі рі-
шення на користь обмеженого кола людей 
з преференціями та ганебно нехтуються  
прямі інтереси громад.  Захотілося депута-
там ( читаємо: тим, хто за ними стоїть за-
брати собі землю громади, чи побудувати 
свій бізнес на комунальній власності - будь 
ласка, потрібне рішення ухвалено більші-
стю. І так у всьому. В першу чергу, ми по-
винні самі повірити, що депутат  – це дійс-
но представник громади.  Людина з народу 
та з народом. Нажаль, система виборів ви-
будована так, що дуже важко чесно  виграти 
вибори. Але це можливо. Можливо завдяки 
кожному голосу в громаді. Розпізнати ре-
ального кандидата доволі просто: спостері-
гаємо за піар-ходам: банерам, мільйонним 
роздруківкам, біг-бордами та порівнюємо 
це  із декларацією про доходи.
Н.Д. - Ваше побажання громаді та тим хто 

буде балотуватися на голову Української 
ОТГ та у депутати.
А. О-М.:  Побажань не багато:
Перше -  зоставатися людьми, бо після 26 

жовтня  життя не закінчується. І пам’ятати, 
що люди – не товар. Його не купувати тре-
ба, а поважати.
Друге – не вважати людей за вівці.
Третє – Не прятатися за інших, розумних, 

та вчитися висловлювати свої думки особи-
сто.
Громаді побажаю лише одного: аналізуйте 

діяльність людини за десятки років а не вір-
те в те що вона сама про себе говорить.
А нам всім бажаю одного - мирного неба 

та достойного кандидата в громаді! Тож 
очікуємо початку виборів та – думаємо! 

Інтерв’ю провів Олесь Пустельник
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Продовження, початок на стор. 1, 3

Агнеса Олкова -Михницька із своєю родиною

«ЗЛОДІЇ В ЗАКОНІ» ТЕПЕР ПОЗА ЗАКОНОМ…
Продовження, початок на стор. 1

Так, організація або сприяння у про-
веденні злочинного зібрання (сходки) 
представників злочинних організацій 
або організованих груп, або осіб, які 
здійснюють злочинний вплив, для пла-
нування вчинення одного або більше 
злочинів, матеріального забезпечення чи 
координації злочинної діяльності, у тому 
числі розподілу доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або сфер злочинного 
впливу, а також участь у такому зібранні 
(сходці), у тому числі з використанням 
засобів зв’язку, - караються позбавлен-
ням волі на строк від семи до дванад-
цяти років з конфіскацією майна.

Закон потрібен, але…
Зараз, коли Україна проходить нелег-

кий шлях реформ, що супроводжується 
посиленням дестабілізуючих процесів 
викликаних економічними негараздами 
населення внаслідок тривалого перебу-
вання на карантині,  контролювати зло-
чинність, а особливу організовану стає 
дуже складно. Проблема організованої 
злочинності - одна з найбільш гострих 
для України. Подібна актуальність да-
ного соціально-кримінологічного явища 
зумовлена насамперед тим, що організо-
вана злочинність являє собою виключно 
небезпечне явище, яке, на жаль, фак-
тично  не зустрічає в нашій країні гідної 
протидії. Стан справ з організованою 
злочинністю в Україні вийшов вже за всі 
допустимі межі: корупція, замовні вбив-
ства, створення збройних формувань, 
викрадення людей, викрадення майна 
громадян і держави - все це створює 

напруженість вже в національному мас-
штабі. Безсумнівно, давно настала пора 
посилити боротьбу із організованою 
злочинністю, так що прийняття закону 
«Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо відповідальності 
за злочини, вчинені злочинною спіль-

нотою» є Актом вельми вчасним! Але 
давайте розглянемо, один з конкретних 
напрямків, злочинної діяльності «злодіїв 
у законі», а саме - злочинні посягання на 
автотранспортні засоби – «бізнес», який 
перетворився на одне з найголовніших 
джерел доходів, які контролюють «злодії 
у законі». 

Бережись автомобіля 
по – українські

Разом з розвитком і становленням 
організованої злочинності, що спо-
стерігається наразі в Україні, помітно 
активізувалися «професійні» групи зло-
чинців, які вчиняють крадіжки приват-

ного автотранспорту. Плюс, останнім 
часом, діяльність таких груп, подекуди, 
набуває міжнародного характеру. Часто 
викрадений автотранспорт переправля-
ють у Європу, Росію, навіть у Середню 
Азію, розукомплектовують на запчасти-
ни або збувають за підробленими доку-
ментами.

Згідно зі статистикою за перший 
квартал 2019 року, за даними Націо-
нальної поліції, в Україні викрали 766 
машин. Лідери по викраденнях також 
залишилися незмінними: Київ - 171 
автомобіль, Одеська область - 74 авто, 
Дніпропетровська область - 66 авто. 
Співробітникам поліції вдалося знай-
ти і повернути законним власникам 
лише 250 машин, що становить 32,6% 
від загального числа викрадень. Слід 
зазначити, що автомобілі ВАЗ і Daewoo 
популярні серед крадіїв. Власники цих 
недорогих марок, як правило, не купую 
додатковий захист. Включити двигун 
такої машини можна за лічені секунди. 
Найчастіше машини викрадають з місць 
тимчасового паркування, стоянок, які не 
та дворів.Масштабність цього виду зло-
чинної діяльності свідчить про високий 
професіоналізм кримінальних елементів, 
тоді як заходи протидії їм з боку поліції, 
залишаються до теперішнього часу не-
достатньо ефективними, але про це ми 
поговоримо згодом. Величезні злочинні 
доходи при мінімальному ризику і ви-
тратах зробили цей, з дозволу сказати, 
«автобізнес» надзвичайно привабливим 
для організованих кримінальних угрупо-
вань і стали одними з основних джерел 
їхніх статків, поряд із наркобізнесом, 
проституцією, незаконним обігом зброї 
тощо. Водночас, відбувається, з дозволу 
сказати, модернізація цього злочинного 
бізнесу, а саме – крадіжка авто, вчинена 
злочинцями з метою повернення потер-
пілому за грошову винагороду. В україн-
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ському «Фейсбуку», створені, навіть, 
спеціальні групи, де власники викраде-
них автомобілів, домовляються з викра-
дачами про повернення своїх «залізних 
коней». Надалі, злочинці телефоном 
або навіть безпосередньо, вступають в 
контакт з потерпілим, повідомляють, 
що автомобіль у них і «обробляють» 
психологічно потерпілого на предмет пе-
реривання контактів із співробітниками 
поліції й перебирають на себе ініціати-
ву з повернення викраденого, за певну 
«компенсацію»…

Вічне питання: Що робити?
Тут можна довго говорити про те що, 

громадяни самі мають бути пильними, 
адже вибір майбутньої жертви, вив-
чення її способу життя, зв’язків, місць 
паркування автомобіля тощо, робляться 
викрадачами подекуди непрофесійно і 
це можна помітити. Важливо діяти пра-
вильно у перші хвилини після викраден-

ня: як показує практика у 90 відсотках 
випадків, злочинці використовують 
дублікати ключів від дверей автомобіля, 
що робить акт розкрадання швидким 
і найменш ризикованим. Ці дублікати 
виготовляються злочинцями шляхом 
зняття зліпка з ключів в автомайстернях, 
мийках, автостоянках, на «блошиних 
ринках», тобто, в тих місцях, де власник 
автомобіля передає ключі від автівки у 
чужі руки. Словом,  громадянам справ-
ді потрібно бути уважними, але найго-
ловнішим чинником у боротьбі з цим 
злом має стати професійна робота пра-
воохоронних органів! 
Ця проблема повинна вирішуватись 

державою, і вирішуватись - комплекс-
но, зокрема, має бути значне посилення 
оперативно-розшукової діяльності та 
кримінальної контррозвідки у середині 
злочинних угруповань викрадачів авто, 
які в Україні створюються й куруються 

так званими «злодіями у законі». Така 
робота, значно допоможе поліції розкри-
вати не лише автоугони, але й квартирні 
крадіжки (кількість яких теж прогресує 
небаченими темпами) і затримувати 
«кишенькових злодіїв». Всі ці криміналь-
ні «напрямки», якраз і контролюються 
«злодіями у законі». 
У цьому кримінальному середовищі 

повинна працювати професійна аген-
тура, яка в подальшому допоможе ви-
кривати їхні злочинні діяння та наміри. 
Але станом на сьогодні, на жаль, ця си-
стема, фактично знищена, спеціалістів, 
які змогли б вживатися у кримінальні 
співтовариства немає, тому нинішня 
українська поліція є роззброєною та 
безсилою перед добре оснащеними та 
організованими злочинцями. Така ситу-
ація теж виникла не на пустому місці, а 
на ганебних прогалинах в українському 
законодавстві й у методах проведення 

реформи поліції – всі ж ми пам’ятаємо, 
як у первинному варіанті «Закону про 
Поліцію» не було взагалі передбачене 
право займатися оперативно – розшу-
ковою діяльністю й лише сім місяців 
потому «поліцейський сервіс» ідеологіч-
но виправили, але час був втрачений. За 
цей період в Україну з просторів усього 
СНД встигли з’їхатися більше тридцяти 
«злодіїв у законі», які негайно взялися за 
створення злочинних угруповань. 
Отже, сучасному поліцейському керів-

ництву є що виправляти і з чим бо-
ротися, однак, на жаль, у найближчій 
перспективі українцям слід, насамперед 
сподіватися на власну пильність.

Максим Чорний, 
юрист Фундації 

«Чинність закону», 
спеціально для «Нової Доби»

СТОЛИЧНА АГЛОМЕРАЦІЯ: МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Продовження, початок на стор. 1

В нормальному розумінні Київ і Київський ре-
гіон — мають утворити спільну робочу групу (або 
будь-який інший орган) з депутатів київської місь-
кої і обласної рад, головне завдання якої випра-
цювати якусь державну політику щодо створення 
київської агломерації. Вона повинна юридично 
опрацювати «кордони» між столичними адміно-
диницями, розробити спільний план розміщення 
продуктивних сил міста й області, випрацювати 
єдину політику щодо спільної інфраструктури 
доріг, будівництва житла на території області 
тощо, а в ідеалі, такий орган мав би напрацювати 
єдиний погоджений генеральний план київських 
передмість. 

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

них в неазійській частині планети не розширюєть-
ся адміністративним приєднанням земель навко-
лишньої області, оскільки все європейське перед-
містя чітко позначене юридично й території, що 
прилягають до будь –якої європейської столиці ке-
руються адмінорганами місцевого значення утво-
реними відповідними мікрогромадами. Скажімо, 
Париж, який є удвічі меншим за Київ, (щоправда 
там мешкає удвічі більше населення), останні 87 
років не розширювався, проте передмістя Парижа, 
функціонують кожне зі своєю мерію (на 70-90 ти-
сяч осіб), і про приєднання передмість Парижу до 
столиці навіть мова не йде.  «Увесь світ іде шляхом 
будівництва невеличких міст - супутнників - це не 
переобтяжує їхню інфраструктуру, це не створює 

зайвих транспортних та екологічних проблем. Кла-
сичний випадок — Вашингтон (столиця США, яка 
має свій окремий округ – НД.), який за 200 років 
жодного разу не розширювався, а навпаки його 

територія трошки зменшилася» - говорить колиш-
ній голова Київської ОДА – Євген Жовтяк.  Часто 
– густо європейські столиці просто суттєво змі-
нюють функціонал своїх історичних центрів аби 
мотивувати населення переселятися у передмістя, 
але так аби вони не відчували, що переїхали «десь 
у село». Наприклад, агломерація «Великий Лон-
дон», яка складається з 50 поселень розміром від 
20 до 320 тисяч осіб, об’єднує два церемоніальних 
графства: однойменне, з 32 округами, і крихітний 
Лондонський Сіті - без такого поділу. Натомість 
у Сіті фактично ніхто не живе – це невигідно. Так 
само - Великий Мадрид – це утворення площею 
1,2 тис. км², тоді як саме місто займає половину 
цій площі й ділиться на 21 район. В автономному 
ж співтоваристві Мадрид ( це фактично примісь-
ка зона) - на 8 тис. км² живе 6,5 млн людей, вони 
послуговуються  25 окремими  муніципалітетами. 
Там значно вища щільність населення, але ці люди 
не відчувають, що вони «НЕ мадридці», наприклад 
їм залишене право обирати міський магістрат, але 
весь адмінсервіс вони мають, як кажуть, у себе «під 
носом». 

Трохи приміської історії
Початковий взаємозв’язок Києва і навколишніх 

земель доводить хоча б той факт, що зовнішні 
кордони сучасного Києва визначають міста – фак-
тичні ровесники столиці: Бориспіль, Вишгород, 
скажімо були засновані у позаминулих тисячоліт-
тях. Тож з початку ХХ століття створення гене-
ральних планів Києва супроводжувалася розроб-
кою регіональних, що обовязково враховували 

й Київську губернію. Ці плани містили у собі і 
прообраз зеленого пояса навколо міста шириною 
до 4 км. Проте зростання міста і темпів забудови 
навколишніх територій різко посилилося після 
Другої світової. Та найбільшої шкоди ландшафту 
київських передмість завдали хаотичні забудови 
околиць столиці вже в часи незалежності: жодний 
гармоній розвиток територій не цікавив «хижих 
забудовників». Про столичну область і урахування 
інтересів обласної громади годі й казати – з почат-
ку 1990-х років стали відчутні нові явища і проце-
си, насамперед «котеджний бум», втрата сільсько-
господарських земель, занепад рекреаційної галузі 
– все це призвело до напружений відносин Києва 
і області. «Котеджний бум» та інтенсивні процеси 
субурбанізації торкнулися й тих територій лісо-
паркового захисного пояса, які раніше залишали-
ся «природними». Згодом, Київрадою все ж були 
сформульовані основні принципи містобудівного 
зонування, система стимулів і обтяжень для осо-
бливо цінних ділянок, але при цьому практично 
відсутнє у 1990 – 2000 х - роках містобудівне, зе-
мельне і природоохоронне законодавство, фак-
тично дозволяло робити з київських передмість 
те, що ми бачимо сьогодні й повністю ігнорувати 
інтереси області. 

Сумна сучасність
Нині навколо Києва складається щільне кільце 

багатоповерхової, багатоквартирної забудови, що 
включає серед іншого 7 міст. Разом з мегаполісом 
вони фактично утворюють єдину міську пляму, 
яка постійно збільшується в розмірах. Понад 50% 
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працездатного населення з найближчих до Києва 
міст працюють в столиці. У цих містах показ-
ники зайнятості в рази вищі, аніж по Київській 
області в цілому, а міграційне та загальне збіль-
шення чисельності населення можна порівняти 
з відповідними київськими показниками. Але 
спільні проблеми столиці та її області характе-

ризується значним техногенним та демографічним 
навантаженням на всю територію агломерації. 
«Наявність великої кількості радіоактивно за-
бруднених земель, віднесених внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС до зони відчуження, а також 
увесь повітряний басейн Києва і промислових 
міст області залишається забрудненим. Викиди 
шкідливих речовин в атмосферне повітря як ста-
ціонарними джерелами, так і пересувними засоба-
ми по всій області становили 167,5 тисяч тон, що 
складає 32,9% від рівня 1990р. Значне забруднення 
атмосфери здійснюється також автотранспортом.» 
- говорить екологічний експерт Фундації «Чин-
ність закону» - Михайло Городецький. «До спіль-
них екологічно небезпечних підприємств Київсь-
кої області відносяться підприємства хімічної та 
нафтохімічної промисловості, електроенергетики, 

значний екологічний тиск справляють підприєм-
ства харчової промисловості. Серйозна проблема 
виникла у зв’язку з незадовільним станом знеш-
кодження та переробки промислових і побутових 
відходів, які «виробляє столиця», а «переробляє» 
область і ця проблема набуває все більшої акту-
альності. Її неможливо розв’язати без запровад-
ження сучасних безвідходних та маловідходних 
ресурсозберігаючих технологій, впровадити які 
обласний бюджет самостійно не взмозі» - вважає 
Городецький.  Окрім того, «найближчій Київщині» 
вкрай необхідна реконструкція і модернізація ко-
мунальних та промислових підприємств, міст – 
супутників столиці, переобладнання їх сучасними 
природо-охоронними установками і до вирішення 
цих проблем обов’язково має приєднатися сто-
личний бюджет.  Також першочергового значення 
набуває проблема охорони водних ресурсів сто-
лиці і області. Значна кількість існуючих очисних 
споруд, що знаходяться в області, а обслуговують 
виключно Київ, працює неефективно. Викликає 
занепокоєння й стан малих річок столичного кон-
гломерату, які забруднюються не тільки стічними 
водами Києва, а й містами – супутниками. 

Що робити?
Взагалі пріоритетом промислової політики і 

Києва і області на сучасному етапі повинно бути 
підвищення ефективності виробництва і конку-
рентоспроможності продукції промисловості об-
ласті на зовнішньому і внутрішньому ринках, які 
є факторами її загального зростання. Важливим 
є розвиток, раціональне розміщення та ефектив-
не використання науково-технічного потенціалу 
області, збільшення вкладу науки і техніки в її 
розвиток, реалізацію найважливіших соціальних 
завдань, у тому числі збільшення робочих місць 
та підвищення зайнятості населення, принаймні 
до рівня столиці. Адже не дивлячись на те, що 
історично Київщина формувалася як регіон з пе-
реважаючим розвитком сільськогосподарського 
виробництва, нині вона є однією з найрозвинуті-
ших індустріальних. Основу промислового по-
тенціалу області становлять 369 великих і серед-
ніх підприємств, на яких працюють 180 тис. осіб. 
«На превеликий жаль, при всіх взаємних спро-
бах впорядкувати структуру забудови територій 
«ближньої Київщини» і уберегти їх природний, 
економічний та історико-культурний потенціал 
чіткого рішення з цього приводу ніколи не було 
вироблено. Обопільний намір чиновників міста 

і області «розвантажити» ці території, знизивши 
тут інтенсивність техногенних впливів, не знай-
шло ще жодного практичного здійснення» - го-
ворить Вадим Гордін, експерт Інститут розвитку 
самоорганізації населення. «Сформований кон-
гломерат суміжних з Києвом територій ( міст та 
інших поселень), жодними нормативами навіть не 
передбачається створити, а не те що зробити з ньо-
го висококомфортну рекреаційно-паркову забудо-
ву зі створенням в них сучасного транспортного, 
інженерного, соціально-побутового забезпечення 
(якою вона безперечно має бути)!» - жаліється 
експерт.

 Абсолютно очевидно, що назріла гостра необ-
хідність сформулювати якусь концепцію, генплан 
або будь-який інший спільний для Києва і області 
документ, заснований на законних підставах аби 
впорядкувати життя нашої столиці, її чудових 
передмість і можливо, принаймні у перспективі, 
замість совкових районів та областей - створити 
європейську столичну агломерацію.  

Олег Спорников

Околиці села Проців. Оце і є столична агломерація

Церква у селі Витачів, що збудована 
за ескізом Шевченка. Передмістя Києва


