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На сьогоднішній день, найбільш сер-
йозною внутрішньою загрозою для соці-
ально-економічної стабільності в Україні 
- є організована злочинність. Вона про-
никає всюди, в тому числі й до структур 

державної влади та місцевого самовряду-
вання. Для нинішній «мафії» притаманна 
- зростаюча організованість, жорстокість, 
і законспірованість суб’єктів злочинів. До 
рук злочинців легко потрапляє зброя, яка 
крадеться у зоні бойових дій. Часто - густо 
злочинні формування працюють під при-
криттям політичної діяльності, і у цьому 
випадку вона обов’язково носить чітко 
визначений антидержавний характер, і, 
згодом набуває ознак екстреміської.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА, 
ОБРАЛА ГОЛОВУ, УТВОРИЛА ПОСТІЙНІ 
КОМІСІЇ ТА ОБРАЛА ЇХНІЙ СКЛАДЖИТЕЛІ КИЇВЩИНИ СКАРЖАТЬСЯ 

НА СИСТЕМУ ІЗ ПРОТИДІЇ COVID-19
За ініціативи Київської обласної 

територіальної виборчої комісії відбу-
лося перше пленарне засідання пер-
шої сесії Київської обласної ради VIII 
скликання, яка з перервами тривала 
тиждень. Розпочала засідання голо-
ва Київської обласної територіальної 
виборчої комісії Оксана Вертелецька, 
яка поінформувала, що  на пленарне 
засідання прибуло 79 депутатів із 84 
обраних. Решта відсутня з поважних 
причин. На виконання вимог вибор-
чого законодавства  та Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» Оксана Вертелецька повідомила 
про результати виборів депутатів об-
ласної ради. Так, відповідно до прото-
колу Київської обласної територіаль-
ної виборчої комісії «Про результати 
виборів депутатів Київської обласної 
ради в єдиному багатомандатному ок-
рузі» від 12 листопада 2020 року, кіль-
кість виборців, які взяли участь у 
голосуванні, становить 547 494. За 
результатами виборів до  обласної 

ради обрано 84  депутати від п’яти об-
ласних організацій політичних партій. 
Оксана Вертелецька оголосила список 
депутатів, обраних до обласної ради 
восьмого скликання. Їм було вруче-
но  тимчасові посвідчення та нагрудні 
знаки. 

У пленарному засіданні першої сесії 
Київської обласної ради VIII скликан-
ня взяли участь голова Київської об-
ласної державної адміністрації Василь 
Володін  та народний депутат України 
Костянтин Бондарєв.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕРЕЖІ 
ЕКОЛОГО-ОСВІТНІХ 
ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Добігає кінця робота з виконання про-
екту «ЕКО-стежки Київщини», який 
втілив у життя Центр екологічної освіти 
та інформації на замовлення Департа-
менту екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміні-
страції. 
Підставою для розробки даного проек-
ту стала Регіональна програма розвитку 
природно-заповідного фонду Київ-
ської області «Київщина заповідна» на 
2017–2020 роки, затверджена рішенням 
Київської обласної ради, та Перелік 
природоохоронних заходів на 2020 рік, 
які фінансуються за рахунок коштів об-
ласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища. 
До реалізації проекту долучились на-
уковці, місцеві активісти-екологи та 
краєзнавці. В ході виконання робіт було 
обстежено територію Вишгородсько-
го, Обухівського та Васильківського 
районів Київщини. Ґрунтовні дослі-
дження природних, геологічних та іс-
торико-культурних об’єктів дали мож-
ливість сформувати цікаве просторове 
поєднання точок еколого-туристичних 
маршрутів.

Найбільша кількість звер-
нень до контакт-центру Мі-
ністерства охорони здоров’я із 
протидії COVID-19 надходить 
із Київської області, повідо-
мив заступник міністра охо-
рони здоров’я Ярослав Кучер 
під час прес-брифінгу в Києві 
в середу.  “За якими регіонами 

найбільше звертаються на га-
рячу лінію – Київська область 
(18% звернень), Київ (14%), 
Дніпропетровська (9,6%), 
Харківська (6%) і Черкаська 
(5,3%) області”, – сказав він.  
За словами заступника міні-
стра, як і раніше, найбільше 
скаржаться на роботу сімей-
них лікарів.  За період роботи 
до контакт-центру звернулося 
понад 37 тис. громадян. До 
роботи в контакт-центрі залу-
чені близько 150 операторів, 
які залежно від завантажено-
сті гарячої лінії та часу доби 
чергують на цій лінії”, – додав 
Кучер.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

ПОДАТКОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ІНФОРМУЄ

Наразі 152 697 суб’єктів 
господарювання подають 
звітність онлайн. Про це по-
відомив очільник ГУ ДПС у 
Київській області Олександр 
Загорський. Зокрема, він 
зазначив, що кількість плат-
ників, які віддали перевагу 
електронним сервісам ДПС, 
зросла на 13884 платника, 
порівняно з січнем-жовтнем 
минулого року і становить 
84,8% від загальної кількості 
платників податків Київ-
щини. Переважна більшість 
електронної звітності пода-
на юридичними особами – 
93,6% або 72536 підприємств, 
а питома вага фізичних 
осіб-підприємців становить 
73,1% або 74980 платників.  
На сьогодні  платники Київ-
щини подали в електронному 
вигляді 99,8 % декларацій з 

податку на додану вартість; 
87,4% – звітності з акциз-
ного податку; 82,2% – звіт-
ності з податку на прибуток 
підприємств та 68,7% – де-
кларацій платника єдиного 
податку. В розрізі територі-
альних органів найбільший 
відсоток платників, які обра-
ли подання звітності онлайн 
у Миронівській ДПІ (92%), 
Сквирській ДПІ (90,5%), Ки-
єво-Святошинській та Бро-
варській ДПІ – 90,2%.

Продовження на стор.2
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«БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ» АБО 
КІЛЬКА ДУМОК ПРО СТАН 
БОРОТЬБИ З 
ОРГАНІЗОВАНОЮ 
ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ

СБУ НАКРИЛО НА КИЇВЩИНІ 
ТИПОГРАФІЮ, ЯКА ДРУКУВАЛА 

ЕКСТРЕМІСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ

Служба безпеки України за-
побігла постачанню до однієї з 
пострадянських країн-сусідок 
партії екстремістської літератури, 
яку підпільно друкували у Київ-
ській області.  Йдеться про “Ма-
ніфест Брентона Тарранта”, який 
пропагує етнічний та культурний 
геноцид, закликає до терактів 
та масових вбивств. Заборонені 
книжки друкували кількома мо-
вами у підпільних друкарнях на 
Київщині. Замовником літерату-
ри є колишній співробітник пра-
воохоронних органів сусідньої з 
Україною держави. Протягом 
листопада чоловік замовив три 
партії книг. Аванс перерахував на 
банківську карту. Він також опла-
чував відправлення товару через 
одного з поштових операторів. 
Слідчі органів безпеки провели 

обшуки за місцем проживання і 
функціонування підпільної “по-
ліграфії” та виявили мобільні 
пристрої, комп’ютерну техніку з 
доказами друку забороненої літе-
ратури, зразки вказаної продук-
ції та поліграфічне обладнання. 
Для блокування переправлення 
літератури за кордон в одному з 
відділень поштового оператора у 
столичному регіоні слідчі вилучи-
ли партію друкованої продукції, 
яку підготували до відправлення 
замовнику. Зазначається, що по-
ставка з нашої країни екстреміст-
ської літератури могла призвести 
до дискредитації України на сві-
товій арені, а також спланованої 
акції в пропагандистських ЗМІ 
для звинувачення нашої країни у 
розпалюванні протестних заходів 
на території іноземних держав. 
CБУ перевіряє можливу причет-
ність до організації поставок кни-
жок спецслужби сусідніх країн 
для цілеспрямованої провокації 
проти України. Наразі вирішуєть-
ся питання щодо притягнення до 
відповідальності двох громадян 
України, причетних до виготов-
лення забороненої літератури..
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Обстежено десятки кілометрів польових та лі-
сових доріг, лісові, степові та гідрологічні об’єкти, 
вивчено картографічні та історико-культуроло-
гічні матеріали  – все задля того, щоб розробити 
карти з цікавими та змістовними маршрутами, 
якими будуть мандрувати малі і дорослі поціно-
вувачі природи рідного краю.

На об’єктах природно-заповідного фонду вста-
новлені вказівники, які допоможуть зорієнтува-
тись на маршруті; елементи обладнаних зупинок 
для відпочинку, де мандрівники зможуть перепо-
чити; інформаційні стенди, які розповідають про 
їх статус, флору та фауну, охоронний режим. 

Маршрут «Лісові скарби Вишгородського ра-
йону» поєднав у собі 15 точок інтересу, з них 7 
– природоохоронні території, 8 – цікаві істори-
ко-культурних, етнографічних зупинок.  Тери-
торією Обухівського району проходить маршрут 
«Природна та історична спадщина Обухівщини», 
у якому в якості зупинок визначені 25 точок. З 

них 12 - природоохоронні території та об’єкти, а 
13 - історико-культурні, археологічні та етногра-
фічні об’єкти.   Детальна інформація про еколо-
го-освітні туристичні маршрути вміщена у «Пу-
тівнику мандрівника».

Для дітей Київської області проведено Кон-
курс «Люби і знай свій рідний край», у якому взя-
ли участь більше 600 дітей з усіх шкіл Київської 
області. 

В рамках проекту проводяться семінари для 
працівників лісового господарства, краєзнавців, 
працівників об’єктів ПЗФ, студентів туристичних 
спеціальностей. Всі учасники отримали цікавий 
та корисний роздатковий матеріал: екосумку, 
ручку, навчально-методичні матеріали, блокнот, 
карту маршруту та Путівник мандрівника.

Через роботи у номінаціях: казка «Як врятува-
ти нашу планету від сміття?», екологічна стежка, 
відеоролик «Як ми допомагаємо зберегти до-
вкілля», екологічна гра, оповідання / есе на тему 

«Моя Київщина», малюнок на тему: «Мої дії на 
захист довкілля», плакат на тему «Я люблю свій 
рідний край» діти представили своє бачення шля-
хів розв’язання екологічних проблем та презен-
тували цікаві історико-культурні пам’ятки свого 
рідного села та міста.

Проект «ЕКО-стежки Київщини» є важливим 
кроком у формуванні туристичної привабливос-
ті області, популяризації унікальних природних 
об’єктів та історико-культурних пам’яток, вихо-
вання дбайливого ставлення до природи рідного 
краю.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕРЕЖІ ЕКОЛОГО-ОСВІТНІХ 
ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Продовження, початок на стор. 1

Продовження, початок на стор. 1

Перша сесія Київської обласної ради VIIІ 
скликання шляхом таємного голосування обра-
ла головою обласної ради - Олександра Скляро-
ва, члена партії «Слуга народу», за якого віддали 
свої голоси 44 депутата.  До цього Олександр 
Скляров обіймав посаду першого заступника 
голови Київської обласної державної адміні-
страції.

Довідка «Нової Доби»
Скляров Олександр Іванович народився 23 

листопада 1957 року в м. Старобільськ Луган-
ської області. У 1979 році здобув вищу освіту, 
закінчивши Ворошиловградський сільсько-
господарський інститут. У 1987 р. йому було при-
своєно звання кандидата економічних наук. Має 
другий ранг державного службовця. Нагородже-
ний орденом Данили Галицького. Трудову діяль-
ність розпочав у 1979 році на посаді асистента 
кафедри статистики і економічного аналізу 
Ворошиловградського сільськогосподарського 
інституту. У 1990-91 рр. працював вченим секре-
тарем секції економіки Південного відділення 
Всесоюзної академії сільськогосподарських наук 
і вченим секретарем відділення економіки Укра-
їнської академії аграрних наук. У 1992 році почав 
працювати у Республіканському акціонерному 
комерційному агропромисловому банку «Укра-
їна». Пройшов шлях від провідного економіста 
відділу валютних ресурсів управління валютних 
ресурсів і кореспондентських відносин до за-
ступника голови Правління банку «Україна». З 
1995 року обіймав посаду виконавчого директора 
Української аграрної біржі. Згодом — заступни-
ка Голови Правління Акціонерного комерційно-
го банку «КИЇВ-ПРИВАТ». 3 1999 до 2004 року 
працював заступником генерального директора 
СП «Український Мобільний Зв’язок». З 2005 
по 2007рік – член Національної комісії з питань 
регулювання зв’язку України. З 2010 до 2013 р. 
працював у ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», 
де обіймав посади голови Ради Директорів, го-
лови Правління та радника секретаря Наглядо-
вої Ради. З 2014 року до призначення на посаду 
першого заступника голови Київської облдер-
жадміністрації працював членом Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації. 08 січня 2020 р. 
призначений Президентом України на посаду 
першого заступника голови Київської обласної 
державної адміністрації. 

У свою чергу, Голова КОР Олександр Скляров 
повідомив, що до порядку денного внесено пи-
тання «Про утворення постійних комісій Київ-
ської обласної ради VIII скликання» та «Про об-
рання складу постійних комісій».  Відповідно до  
пропозицій, які надійшли до Секретаріату, було  
запропоновано утворити такі комісії:

з питань розвитку місцевого самоврядуван-
ня, громад, регламенту, депутатської діяльності, 
законності, правопорядку, взаємодії з правоохо-
ронними органами та запобігання корупції;

з питань соціально-економічного розвит-
ку, промисловості, підприємництва, агропро-
мислового комплексу, торгівлі, регуляторної, 
інноваційно-інвестиційної політики, зовніш-
ньо-економічних зв’язків та фінансового забез-
печення розвитку області;

з питань бюджету та фінансів;
з питань управління комунальною власністю, 

приватизації, житлово-комунального господар-
ства та впровадження енергозберігаючих техно-
логій;

з питань екології, природокористування, зе-
мельних відносин, водних ресурсів, ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситу-
ацій;

з питань капітального будівництва, архітекту-
ри, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного 
забезпечення та розвитку інфраструктурних 
об’єктів;

з питань освіти, науки, свободи слова, ЗМІ, 
культури, духовності та релігії;

з питань охорони здоров’я, материнства, ди-
тинства, соціального захисту населення та пен-
сіонерів;

з питань сім’ї, молодіжної політики, фізичної 
культури, спорту та туризму.

З огляду на технічні проблеми, що виникли 
під час електронного голосування, депутати 
ухвалили рішення перейти до поіменного голо-
сування. Лічильна комісія, головою якої є Ганна 
Старикова, розпочала підрахунок голосів та під-
готовку  протоколу голосування, згідно з яким за 
формування комісій проголосувало 43 депутати.

Після того, як технічна служба виконавчо-
го апарату КОР поінформувала про коректну 
роботу електронної системи, депутати знову 
перейшли до електронного голосування під час 
обрання складу постійних комісій.

Так, головою постійної комісії з питань роз-
витку місцевого самоврядування, громад, рег-
ламенту, депутатської діяльності, законності, 
правопорядку, взаємодії з правоохоронними 
органами та запобігання корупції обрано Ві-
ктора Світовенка («Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»); постійну комісію з питань со-
ціально-економічного розвитку, промисловості, 
підприємництва, агропромислового комплексу, 
торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестицій-
ної політики, зовнішньо-економічних зв’язків 
та фінансового забезпечення розвитку області 
очолив Ігор Левітас («Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»). Дениса Січевого («Слуга наро-
ду») обрано головою постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів, Олега Корбана («ОПЗЖ») 
– головою постійної комісії з питань управ-
ління комунальною власністю, приватизації, 
житлово-комунального господарства та впро-
вадження енергозберігаючих технологій. Голо-
вою постійної комісії з питань екології, приро-
докористування, земельних відносин, водних 
ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 
надзвичайних ситуацій обрано Олександра Ко-
лодія («Всеукраїнське об’єднання «Батьківщи-
на»). Постійну комісію з питань капітального 
будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, 
паливно-енергетичного забезпечення та розвит-
ку інфраструктурних об’єктів очолив Геннадій 
Слепцов («Слуга народу»). Олену Шуст («Слуга 
народу») обрано головою постійної комісії з пи-
тань освіти, науки, свободи слова, ЗМІ, культу-
ри, духовності та релігії. Головою постійної ко-
місії з  питань охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, соціального захисту населення та 
пенсіонерів обрано Марію Кисельову («Слуга 
народу»). Тараса Ващішина («ОПЗЖ») обрано 
головою постійної комісії з питань сім’ї, моло-
діжної політики, фізичної культури, спорту та 
туризму.

Під час сесії також було затверджено й склад 
постійних комісій, водночас голова Київської 
обласної ради Олександр Скляров у коментарі 
представникам засобів масової інформації на-
голосив: «Процес формування складу комісій 
щойно розпочався. І всі депутати, які мають ба-
жання працювати в складі комісій, звісно, візь-
муть участь у їхній роботі».

Варто зазначити, що в сесійній залі були при-
сутні депутати від політичних партій «Європей-
ська солідарність» та «За майбутнє», однак вони 
не реєструвалися перед початком засідання в 
електронній системі.

Юлія Логвинюк

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА, ОБРАЛА ГОЛОВУ,  
УТВОРИЛА ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТА ОБРАЛА ЇХНІЙ СКЛАД
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Повідомляємо про початок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається ре-

конструкція існуючої багатопаливної автоза-
правної станції по обслуговуванню автотран-
спорту (заправки світлими нафтопродуктами 
та зрідженим вуглеводневим газом), що зна-
ходиться за адресою: Київська обл., с.м.т. Вор-
зель, вул. Ковельська, 2. 
Реконструкція АЗС передбачає розміщення 2 

підземних резервуарів рідкого моторного па-
лива об’ємом 40 м³ кожний і 1 підземного ре-
зервуара для скрапленого вуглеводневого газу 
об’ємом 20 м³, 2 паливо роздавальні колонки 
(ПРК) на 3 види палива, 1 паливо роздавальна 
колонка (ПРК) на 4 види палива (суміщена з 
ЗВГ) та 1 швидкісна колонка на два роздаваль-
ні рукави і два рукави для видачі добавки до 
палива ADBLUE. 
2. Суб’єкт господарювання:
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИ-

ЦІЯМИ 
«АМІК УКРАЇНА» 
(повне найменування юридичної особи, код 

згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по бать-
кові
фізичної особи - підприємця, ідентифікацій-

ний код або
Код за ЄДРПОУ - 30603572
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від 
прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідо-
мили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)
3. Уповноважений орган, який забезпечує 

проведення громадського обговорення:
Департамент екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації 
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@

ukr.net 
Контактна особа: Начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, по-

штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та
контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про про-

вадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впли-
ву на довкілля:
Відповідно до законодавства рішенням про 

провадження даної планованої діяльності буде 
отримання Дозволу на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією України

(вид рішення про провадження планованої 
діяльності, орган, уповноважений його вида-
вати, нормативний документ, що передбачає 
його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських 
слухань:
Тривалість громадського обговорення ста-

новить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офі-
ційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що пе-
редається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обгово-

рення громадськість має право подавати будь-
які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необ-
хідності їх обґрунтування. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.
Згідно внесених змін до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верхов-
ної Ради, 2017, № 29, ст.315), а саме стаття 17 
доповнена частиною 21 такого змісту: «Тимча-
сово, на період дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України на всій території 
України, до повного його скасування та протя-
гом 30 днів після завершення такого періоду, 
з метою запобігання поширенню на території 
України  коронавірусної хвороби (COVID-19), 
громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться виключно у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді), про що зазначається 
у звіті про громадське обговорення. У цей пе-
ріод громадські слухання, передбачені статтею 
7 цього Закону, не проводяться і на дати, що 
припадають на період дії заходів, спрямова-
них на запобігання виникненню і поширенню 
на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), не призначаються. Заплановані 
громадські слухання, дата проведення яких 
припадає на період дії зазначених заходів, вва-
жаються такими, що не відбулися і повторно не 
проводяться.
Громадські слухання (перші) відбудуться: 
Не заплановано, проте громадськість має 

право подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які стосуються планової діяльності на 
поштову адресу уповноваженого територіаль-
ного органу.
 (вказати дату, час, місце та адресу проведен-

ня громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності:
Департамент екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації 
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@

ukr.net 
Контактна особа: Начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, по-

штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та
контактна особа)
7. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій:
Департамент екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації 
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@

ukr.net 
Контактна особа: Начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, по-

штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та
контактна особа)
Зауваження і пропозиції приймаються протя-

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

планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності на 175 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, за-
значеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними:
1. Приміщення Ворзельської селищної ради 

Київської області, що знаходиться за адре-
сою: Україна, 08296, Київська обл., с.м.т. Вор-
зель, вул. Курортна, буд. 72; доступ до звіту з 
09.12.2020 р., тел. +38 (04597)-46-444.
2. Головний офіс ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМ-

НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА», що 
знаходиться за адресою: Україна, 04071 м. 
Київ, вул. Верхній Вал, 68; доступ до звіту з 
09.12.2020 р., тел. +38(0800) -501-110.
3. Приміщення АЗС «АМІК УКРАЇНА», що зна-

ходиться за адресою: Україна, Київська обл., 
с.м.т. Ворзель, вул. Ковельська, 2; доступ до 
звіту з 09.12.2020 р., тел. +38 (050)-445-96-
87. 
(найменування підприємства, установи, ор-

ганізації, місцезнаходження, дата, з якої гро-
мадськість може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

20202245365
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)

______________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (авто-

матично генерується програмними засобами 
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
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«БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ» 
АБО КІЛЬКА ДУМОК ПРО СТАН БОРОТЬБИ 
З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ

Історія питання
Розквіт організованої злочинності завжди 

припадав на часи політичної нестабільності 
і соціальних потрясінь, які тягнуть за собою 
розвал економіки. У дев’яності роки мину-
лого століття Україна в повній мірі відчула 
на собі вплив усіх зазначених чинників. Ві-
тчизняні економічні реформи того часу, су-
проводжувалися сильною гіперінфляцією, 
розбіжностями старого і нового законодав-
ства, несправедливою приватизацією тощо. 
В результаті багато промислових підприємств 
виявилися підконтрольними бандитським 
угрупованням або потрапили до управління 
легальними комерційними структурами, які 
були створені з використанням «брудних» 
кримінальних коштів. Чимало сприяла про-
цвітанню організованої злочинності й зруй-
нована система громадської та економічної 
безпеки часів СРСР, зростання чорного рин-
ку і нелегального підприємництва. 

На останньому етапі свого існування ра-
дянська влада міцно зрослася з криміналь-
ними угрупованнями, виникли цілі корумпо-
вані ешелони влади різних рівнів, пов’язані з 
нелегальним бізнесом. Пострадянські країни 
охопила корупція - чиновники, аж до вищих 
щаблів влади «надавали дах» організованої 
злочинності, а вона, у свою чергу, обслугову-
вала їхні економічні інтереси. 

Проблема українська, але й світова…
Але такий спадок дістався не лише Укра-

їні. Дана проблема є актуальною навіть для 
європейських держав! Основні причини 
організованої злочинності спільні для біль-
шості країн: соціальна несправедливість, 
висока корумпованість органів влади, наяв-
ність заборонених законом видів діяльності, 
які приносять високий дохід (проституція, 
торгівля наркотиками, ігорний бізнес) і зне-
цінення моральних цінностей. Італійська ма-
фія – «Коза Ностра», японська «Якудза» - це 
злочинні організовані синдикати із давньою 
історією, але в  умовах глобалізації діяльність 
криміналу модернізувалась і навіть частково 
легалізувалась, набувши ознак «законного 
бізнесу». Ця загрозлива тенденція зумов-
лена значними досягненнями суспільства в 
розвитку технологій і засобів зв’язку та без-
прецедентним розширенням міжнародної 
комерційної діяльності. Отже організована 
злочинність стає транснаціональною: роз-
ширяються ринки збуту зброї, наркотиків, 
крадених авто тощо. Обіг злочинних доходів 
становить сотні мільярдів доларів. Причому, 
як у світі, так і в Україні, влада подекуди не-
дооцінює підвищення рівня криміналізації 
соціальних відносин, що дозволяє говорити 
про кризу, яка намітилась у сфері протидії 
організованої злочинності. І прикладом цьо-
му може служити українська правоохорон-
на реформа, яка містить значні прогалини в 
законодавстві по боротьбі з організованою 
злочинністю. В результаті чого, в МВС, були 
прийняті на мій погляд, поспішні і невірні 
рішення, такі як ліквідація Департаменту по 
боротьбі з організованою злочинністю. 

Як в Україні долають 
організовану злочинність… 

Сьогодні, нагально назріла необхідність 

всебічного і комплексного розв’язання  про-
блем та напрацювання ефективного законо-
давства у сфері запобігання і боротьби з ор-
ганізованою злочинністю. І перша серед них 
– це її обезголовлення, тобто рішуча боротьба 
із так званими «злодіями у законі». Специфі-
кою саме української «мафії» є те, що вона 
від початку є транснаціональною і , окрім 
українців, нею керують «злодії в законі» з 
багатьох країн СНД: Грузії, Азербайджану, 
Росії – це вища каста, таке собі «керівниц-
тво» злочинного світу. Вони розподіляють 
сфери впливу в своєму злочинному бізнесі, 
«розводять» конфліктуючі сторони, керують 
«общаком» - величезним фінансовим ресур-
сом цих формувань. Хороший досвід, свого 
часу був у Грузії, яка ще  у 2005 році прийняла 
спеціальний закон, згідно якого будь - кого з 
«злодіїв у законі», можна було «під протокол» 
запитати про його приналежність до касти і 
жоден - не міг збрехати правоохоронцям, бо 
у цьому випадку «злодій у законі» буде «роз-
коронований» своїми ж. Українські ж депу-
тати 4 червня ухвалили за основу та в цілому 
законопроєкт №2513 про «злодіїв в законі». 
Відповідне рішення підтримали 236 народ-
них депутатів України. Документ розглядав-
ся повторно в другому читанні. У комітеті з 
питань правоохоронної діяльності заявили 
про те, що при підготовці законопроєкту ві-
дійшли від концепції вводити кримінальну 
відповідальність тільки за звання «злодія в 
законі». Тепер очікується, що він допоможе 
в боротьбі із цим явищем в Україні загалом.  
Закон містить перелік злочинів та варіантів 
покарання, які будуть застосовуватися до 
організаторів, учасників злочинних органі-
зацій, зборів та тих, хто буде користуватися 
послугами «злодіїв в законі». Документом пе-
редбачено покарання у вигляді позбавлення 
волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією 
майна за створення злочинної організації, ке-
рівництво організацією або її структурами. За 
участь у злочинній організації загрожує від 5 
до 12 років з конфіскацією майна. Посадовій 
особі, яка створює злочинну організацію або 
входить в неї, загрожує позбавлення волі від 8 
до 13 років з конфіскацією майна.

За створення злочинного співтовариства 
і керівництво ним закон пропонує карати 
позбавленням волі від 10 до 15 років з кон-
фіскацією майна. Якщо ж таке співтовари-
ство створив суб’єкт підвищеного злочин-
ного впливу, в тому числі і «злодій в законі», 
а також якщо він керує або входить в таке 
співтовариство, то йому загрожує від 12 до 
15 років в’язниці з конфіскацією майна. В 
законі також роз’яснено, що під злочинним 
впливом «потрібно розуміти будь-які дії осо-
би, яка завдяки авторитету, іншим особистим 
якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, 
координує або здійснює інший вплив на зло-
чинну діяльність, організовує або безпосе-
редньо здійснює розподіл коштів, майна чи 
інших активів (доходів від них), спрямованих 
на забезпечення такої діяльності». А особою, 
яка перебуває у статусі суб’єкта підвищено-
го злочинного впливу, у тому числі у статусі 
«злодія в законі», вважається та, яка завдя-
ки авторитету, іншим особистим якостям чи 
можливостям, здійснює злочинний вплив і 
координує злочинну діяльність інших осіб, 
які здійснюють злочинний вплив».

Але у цьому ж законі прописані й варіан-
ти, коли кримінального покарання можна 
уникнути. А саме, не покарають за вчинення 
злочину, якщо правопорушник добровільно 
повідомив про нього до оголошення йому 

підозри, а також розповів про створення зло-
чинної організації або участь у ній та активно 
сприяв її розкриттю. Не уникне кримінальної 
відповідальності організатор та керівник зло-
чинної організації. В законі також передбаче-
на кримінальна відповідальність за встанов-
лення злочинного впливу. Особу покарають 
позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з 
конфіскацією майна. Якщо порушник скоїть 
злочин повторно або встановлюватиме вплив 
в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих 
ізоляторах чи установах виконання покарань 
— його позбавлять волі на строк від 9 до 15 
років з конфіскацією майна або без такої. Для 
«злодія в законі» покарання передбачене у 
вигляді ув’язнення на строк від 12 до 15 років 
з конфіскацією майна

Минуло півроку і що?
Не можна сказати, що станом на сьогод-

ні боротьба з організованою злочинністю 
не ведеться… Просто нашим реформам не 
вистачає системності і політичної волі. Але 
для справді ефективної боротьби та контро-
лю над організованим криміналом потрібно 
реалізувати комплекс складних, системних 
державних реформ і спеціальних криміноло-
гічних заходів. При визначенні цих заходів, 
необхідно виходити з того, що, саме держав-
ний вплив займає чільне місце в цій системі. 
Спеціальні заходи по боротьбі з організо-
ваною злочинністю повинні здійснюватися 
шляхом профілактики, запобігання та при-
пинення злочинів, скоєних ними. Мій досвід 
правоохоронної діяльності говорить про те, 
що зменшення впливу криміналітету на еко-
номіку держави досягається шляхом чіткого 
контролю за ним з боку спеціальних структур 
МВС та системною агентурною роботою все-
редині кримінальних спільнот. Це дозволяє: 
попереджати злочини, які готуються вчиняти 
організовані банди, виявляти та ідентифіку-
вати осіб, які беруть в них участь, ставити їх 
на оперативний облік. Дуже важливо, за до-
помогою відповідних законодавчих інстру-
ментів, впливати саме на лідерів угрупувань 
- «злодіїв в законі» аби в подальшому затри-
мувати їх, проводити слідство та передавати 
їхні справи до суду, а не лише видворяти їх за 
межі країни, як це робиться зараз!

Для проведення всіх цих заходів, потріб-
но негайно відновити підрозділи поліції по 
боротьбі з організованою злочинністю, ство-
рити ефективну систему навчання особового 
складу і прийняти відповідну Державну про-
граму, а не вирішувати проблему «разовими» 
законодавчими актами. 

Не варто забувати і про те, що протидія 
українській «мафії», яка діє в сфері економі-
ки, повинна досягатися не стільки силовими, 
скільки економічними методами, які здій-
снюються через ринкові механізми. Саме так 
відбувається витіснення організованої зло-
чинності з  економіки по всьому світу, адже 
тим самим обмежується її стратегічних ре-
сурс – «брудні кошти». Це завдання ще більш 
складне, бо тут потрібні активні дії органів 
державної влади спрямовані на розвиток 
економіки і паралельне постійне і своєчасне 
усунення з ринку бізнес- структур створених 
криміналом.

Такі заходи допоможуть і новим україн-
ським правоохоронним органам, таким як 
Державне бюро розслідувань ефективно 
розслідувати діяльність організованих зло-
чинних угрупувань, які, як не крути, наразі 
доволі затишно почувають себе в Україні… Ба 
навіть лобіюють свої інтереси у парламенті.

Максим Чорний
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Повідомляємо про початок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Основним видом діяльності Фермерське гос-

подарство «ДЕНИС» є вирощування зернових 
культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур. 
Фермерське господарство «ДЕНИС» перед-

бачає будівництво зерносушильної установки, 
ангару для зберігання зерна, господарської бу-
дівлі, зерноочисного комплексу та піднавісу у 
с. Аркадіївка по вул. Л. Українка, 2а.
Земельна ділянка, на якій передбачається бу-

дівництво зерносушильної установки, ангару 
для зберігання зерна, господарської будівлі, 
зерноочисного комплексу та під-навісу у с. 
Аркадіївка по вул. Л. Українки, 2а знаходиться 
за межами населеного пункту на території ко-
лишньої молочно-товарної ферми. Земельна 
ділянка знаходиться у державній власності та 
орендується фермерським господарством «Де-
нис». Загальна площа земельної ділянки 1,0 га, 
кадастровий номер 3221980300:05:008:0005, 
цільове призначення 01.02 – для ведення фер-
мерського господарства згідно витяг з Держав-
ного земельного кадастру про земельну ділян-
ку від 15.02.2017р. НВ-3208332982017.
Навколо об’єкта є існуючі дороги, які забез-

печуватимуть доставку зерна та палива на 
об’єкт.
На території об’єкта знаходиться сіносховище, 

2 крайніх токи, 2 піднавіси, 3 ємності для збері-
гання дизельного палива.
На території об’єкта буде побудовано зерно-

сушильну установку, яка буде розміщена на 2 
майданчиках. На першому майданчику буде 
розміщено зерносушильну установку з тех-
нологічним обладнанням: завантажувальний 
приймальний напівпідземний бункер-яма, до-
поміжний пристрій подачі зерна Норія потуж-
ністю 50 т/год, висотою 21 м, бункер для зерна 
ємкістю 5 м3 на металевій несучій конструкції, 
зерносушильна установка 1061м потужністю 
5-13 т/год, охолоджуючий бункер БВ-40 – 2 
од., операторна. На другому майданчику на 
відстані 10 м від найближчої будівлі підпри-
ємства буде розміщуватись резервний парк 
у складі: підземний резервуар зріджених вуг-
леводневих газів (ЗВГ) об’ємом 24,86 м3 на 
бетонній фундаментній плиті, наземний май-
данчик на бетонній основі для встановлення 
транспортної автоцистерни.
Також передбачається будівництво ангару для 

зберігання зерна, господарської будівлі для 
зберігання сільськогосподарського інвентарю, 
зерноочисного комплексу, піднавісу над стоян-
кою сільськогосподарської техніки.
2. Суб’єкт господарювання 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДЕНИС», КОД 

ЗГІДНО З ЄДРПОУ 20622382, Юридична адре-
са: 07601, Київська обл., смт. Згурівка, вул. 
Миру, 17.
Поштова адреса: 07601, Київська обл., смт. 

Згурівка, вул. Миру, 17.
Контактний номер телефону: 045-70-50634, 

електронна адреса: kotenko.dp@gmail.com
3. Уповноважений орган, який забезпечує 

проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації. 
Поштова адреса: вул. Басейна, 1/2-а, м. Київ, 
01004, Електронна адреса: eko.koda@ukr.net, 
Номер телефону: (044) 279-01-58, Контактна 
особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.
4. Процедура прийняття рішення про про-

вадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впли-
ву на довкілля 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 

видається Державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Київській області відповідно до За-
кон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності та Постанови Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання 
виконання підготовчих і будівельних робіт».
5. Строки, тривалість та порядок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських 
слухань
Тривалість громадського обговорення ста-

новить 25 робочих дня (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіцій-
ного опублікування цього оголошення (за-
значається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що пе-
редається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обго-

ворення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хво-
роби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей 
період.
Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, 

час, місце та адресу проведення громадських 

слухань не визначено; тимчасово, на період 
дії та в межах території карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19), до повно-
го його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське обговорен-
ня планованої діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді).
6. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації. 
Поштова адреса: вул. Басейна, 1/2-а, м. Київ, 
01004, Електронна адреса: eko.koda@ukr.net, 
Номер телефону: (044) 279-01-58, Контактна 
особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.
7. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації. 
Поштова адреса: вул. Басейна, 1/2-а, м. Київ, 
01004, Електронна адреса: eko.koda@ukr.net, 
Номер телефону: (044) 279-01-58, Контактна 
особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протя-

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

планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності на 163 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, за-
значеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними
1) Департамент екології та природних ресур-

сів Київської ОДА, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 
1/2 а, тел. (+38 044) 279-01-58, е-mail: info@
eko.koda.gov.ua, контактна особа –Киреєва Ві-
кторія Станіславівна
2) Фермерське господарство «ДЕНИС», 07601, 

Київська обл., смт. Згурівка, вул. Миру, 17, 
контактний номер телефону: 045-70-50634, 
електронна адреса: kotenko.dp@gmail.com, 
контакна особа – Котенко Денис
3) Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля 

(http://eia.menr.gov.ua/)
4) Згурівська селищна рада, 07600, Київська 

обл., смт. Згурівка, вул. Українська, 10, контак-
тний номер телефону: 045-70-51674, контак-
тна особа - Ткачук Павло Іванович

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з По-
становою КМ № 824 від 14.09.2020}

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

2020485646
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)

______________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (авто-

матично генерується програмними засобами 
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)

Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСТАРЧ »,

 код ЄДРПОУ 42625175 
(повне найменування юридичної особи, 

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно пові-
домили про це відповідному контролюючо-

му органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану 

діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта 

господарювання
 07702, Київська область, м. Яготин 
вул. К узнєцова,18, тел. (044) 351-15-42.
(місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної осо-
би - підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристи-

ка, технічні альтернативи*.
 Планована діяльність, її характеристика. 
Будівництво  ПС  110/10  кВ  «Укрстарч»  з  

заходами  КЛ-110  кВ  у  Київській  обл., Яго-
тинський р-н, м. Яготин, вул. Садова 15.
 Технічна альтернатива 1
Будівництво  ПС  110/10  кВ  «Укрстарч» з 

заходами КЛ-110кВ у Київській обл., Яготин-
ський р-н, м. Яготин, вул. Садова 15».
В межах відведеної земельної ділянки пе-

редбачено будівництво відкритої підстанції 
110/10 кВ «Укрстарч» з двома трансфор-
маторами потужністю 10 МВ·А кожен. Бу-
дівництво ЛЕП планується у вигляді двох 
кабельних ліній напругою 110 кВ (далі – КЛ 
110 кВ) шляхом прокладання під землею. 
Довжина траси КЛ 110 кВ ~ 0,31 км.
 Технічна альтернатива 2 
Будівництво ЛЕП у вигляді однієї повітря-

ної лінії напругою 110 кВ по одній трасі. В 
зв’язку із стисненими умовами підключення 
до ПС та необхідністю відведення земельних 
ділянок під опори повітряної лінії, технічна 
альтернатива 2 є недоцільною та не розгля-
дається.
3. Місце провадження планованої діяль-

ності, територіальні альтернативи.
 Місце провадження пла нованої д іяльності 

: територіальна альтернатива 1. 
Ділянка для будівництва об’єкта: «Будівниц-

тво ПС 110/10 кВ «Укрстарч» з заходами КЛ-
110 кВ у Київській обл., Яготинський р-н, 

м. Яготин, вул. Садова 15». Площа зе-
мельної ділянки в межах землекористу-
вання – 19,8788 га, а саме:договір орен-
ди земельної ділянки,кадастровим  №  
3225510100:09:026:0038,  цільове  призна-
чення  земельної  ділянки  -
11.2 (для розміщення та експлуатації ос-

новних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобу-
дівної та іншої промисловості. Загальна пло-

ща забудови: 0,669 га.
 Місце провадження планованої д іяльності: 

територіальна альтернатива 2. 
Не розглядається.
*Суб’єкт господарювання має право роз-

глядати більше технічних та територіальних 
альтернатив

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності по будів-
ництву КЛ-110 кВ та ПС 110 кВ «Укрстарч» 
спрямована на досягнення виключно пози-
тивного   соціально-економічного ефекту 
для м. Яготин.
Введення в експлуатацію КЛ-110 кВ та ПС 

110 кВ «Укрстарч» забезпечить більш надій-
не та якісне електропостачання об’єктів ТОВ 
«УКРСТАРЧ». Також, це дозволить приєднати 
додаткових споживачів з більшими потужнос-
тями в промисловості, які будуть з’являтися у 
майбутньому.
Плановане будівництво позитивно відо-

бразиться не тільки на існуючій економічній 
ситуації м. Яготин, а також відкриє у подаль-
шому нові можливості та перспективи для 
розвитку економіки та створення додаткових 
робочих місць для працездатного населен-
ня.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяль-

ності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Плановане будівництво направлене на під-
вищення якості та надійності електропоста-
чання об’єктів ТОВ «УКРСТАРЧ». Передача 
електричної енергії здійснюватиметься від іс-
нуючої ПС 110 кВ «Яготин» (ПрАТ «ДТЕК «Ки-
ївські Регіональні Електромережі» до ПС 110 
кВ «Укрстарч» (планується будівництво).
Кабельна лінія напругою 110 кВ розташо-

вуватиметься в межах м. Яготин. Довжина 
траси КЛ-110 кВ ~ 0,31 км. КЛ-110 кВ ви-
конуватиметься одножильними кабелями з 
ізоляцією та екраном, які прокладатимуться 
на глибіні 1,5 – 3 м залежно від умов:
- у ґрунті відкритим способом у траншеї;
- закритим способом із використанням ме-

тоду горизонтального направленого буріння 
(ГНБ).
Будівництво ПС 110 кВ «Укрстарч» плану-

ється на території, яка відведена для будів-
ництва відповідно до Містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки за
№15-2-12 від 29.09.2020 року і включає 

встановлення двох силових трансформа-
торів напругою 110/10 кВ потужністю 2х10 
МВ·А кожен, високовольтного обладнання 
110 кВ, зведення будівлі закритої розпо-
дільчої установки (ЗРУ) 10 кВ суміщеної з 
загальнопідстанційним пунктом керування 
(ЗПК).

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами:

 щодо технічної ал ьтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої ді-

яльності встановлюються згідно з законодав-

ством України, а також згідно з технічними 
умовами. Дотримання санітарно-гігієнічних, 
протипожежних, містобудівельних і терито-
ріальних обмежень згідно з діючими норма-
тивними документами.
Враховуючи те, що траса КЛ-110 кВ та ПС 

110 кВ «Укрстарч» розташовуватимуться по 
порушених землях, то екологічні та інші об-
меження планованої діяльності пов’язані із 
дотриманням охоронних зон поблизу наяв-
них ліній електропередачі, ліній зв’язку, сис-
тем водопостачання і водовідведення, інших 
інженерних комунікацій. У разі необхідності 
видалення зелених насаджень необхідно 
врахувати вимоги законодавства України, 
що регулює порядок такого видалення. Запо-
відні об’єкти в межах та поблизу траси КЛ-
110 кВ відсутні.
 щодо технічної ал ьтернативи 2 
Екологічні та інші обмеження, аналогічні 

для технічної альтернативи 1
 щодо територіальної альтернативи 1 
Охорона зона, шум, вібрація
 щодо територіальної альтернативи 2 
Аналогічно, як і для територіальної альтер-

нативи 1
7. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території 
за альтернативами:

 щодо технічної ал ьтернативи 1 
Враховуючи те, що траса КЛ-110 кВ та ПС 

110 кВ «Укрстарч» розташовуватимуться по 
порушених землях, то територія потребує 
мінімальної еколого-інженерної підготовки і 
заходів захисту. Кабельна лінія не потребує 
відведення земельних ділянок в постійне ко-
ристування чи оренду.
Вертикальне планування існуючої території 

вирішується з максимальним наближенням 
до існуючого рельєфу і забезпечує безпере-
шкодний існуючий стік дощових вод. У про-
екті передбачається планування території 
механізованим способом і вручну.
При підготовці території передбачається ви-

їмка ґрунту тільки безпосередньо у місці про-
кладання КЛ-110 кВ та в місцях влаштування 
будівель та споруд ПС 110 кВ «Укрстарч». 
Передбачається вивезення асфальтобетону 
(в місці перетину дороги) та розробленого 
ґрунту під ним, які є фактично будівельни-
ми відходами, з території існуючих доріг 
(вулиць) та майданчиків будівництва. По за-
вершенню робіт – відновлення дорожнього 
та іншого твердого покриття. У разі необхід-
ності видалення зелених насаджень, впрова-
джуватимуться всі необхідні компенсаційні 
заходи.
 щодо технічної ал ьтернативи 2 
Аналогічні як для технічної альтернативи 1
 щодо територіальної альтернативи 1 
Аналогічні як для технічної альтернативи 1
 щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядалися
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
 щодо технічної ал ьтернативи 1 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

20201297075
(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 (авто-

матично генерується програмними засобами 
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
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Клімат і мікроклімат – можливий мінімаль-
ний вплив;
Атмосферне повітря – в період будівництва 

та експлуатації очікуються незначні викиди 
забруднюючих речовин від неорганізова-
них джерел викидів та будівельної техніки, 
незначне шумове забруднення під час вико-
нання робіт;
Водне середовище – в період будівництва 

та експлуатації очікується незначний вплив 
пов’язаний з використанням будівельної тех-
ніки, виконанням земляних робіт, відведен-
ням атмосферних опадів;
Ґрунти – в період будівництва очікується 

незначний вплив пов’язаний з використан-
ням будівельної техніки та виконанням зем-
ляних робіт;
Рослинний світ – в період будівництва 

очікуються незначний вплив пов’язаний з 
можливим видаленням (пересаджуванням) 
рослинності в межах траси КЛ-110 кВ та буді-
вельного майданчика ПС 110 кВ «Укрстарч»;
Тваринний світ та заповідні об’єкти – вплив 

не очікується;
Соціальне середовище: в період будівниц-

тва – позитивна дія за рахунок завантажен-
ня наявних виробничих потужностей (бу-
дівельних спеціалізованих організацій) та, 
відповідно, появи нових робочих місць; по 
закінченню будівництва – позитивні соці-
ально-економічні аспекти за рахунок забез-
печення надійного та якісного електропоста-
чання споживачів, впровадження передових 
методів експлуатації, поштовхом до розвит-
ку економіки та створенням додаткових ро-
бочих місць для працездатного населення.
Техногенне середовище – при будівництві 

передбачається позитивна дія за рахунок 
забезпечення надійного та якісного елек-
тропостачання споживачів,  впровадження 
технологічних процесів високого сучасного 
рівня та використання якісних будівельних 
матеріалів.
Відходи виробництва – під час будівниц-

тва передбачається утворення будівельних 
відходів (залишків асфальтобетону, ґрунту 
та інших будівельних матеріалів, які будуть 
утворюватись при будівництві), відходів, що 
є вторинною сировиною (залишків кабелів, 
іншого металобрухту тощо). Після введення 
в експлуатацію утворення небезпечних та 
інших відходів очікується у довгостроковій 
перспективі
 щодо технічної ал ьтернативи 2 
Аналогічні як для технічної альтернативи 1
 щодо територіальної альтернативи 1 
Аналогічні як для технічної альтернативи 1
 щодо територіальної альтернативи 1 
Не розглядаються
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльно-
сті та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону 

України 
“Про оцінку впливу на довкілля) 

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля відповідно пункту 
10 частини 3 статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» .

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на 

довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 

довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених 
держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля у відпо-
відності до ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкіл-

ля та можливості для участі
 в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на до-
вкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з 

оцінки впливу на довкілля; проведення гро-
мадського обговорення планованої діяльно-
сті;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-

ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотиво-

ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаче-
ного абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на до-

вкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-

новажений 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 оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля пе-

редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на ста-
дії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим ор-
ганом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах тери-

торії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої рес-

піраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної корона вірусом 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 зазна-
чається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-

нення цього повідомлення на офіційному 
веб- сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-

жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього по-

відомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропо-

зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, 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 про-
позиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планова-
ної 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-бу-

дівельною інспекцією України 
(орган, до повноважень якого належить при-

йняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформа-

ції, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 

необхідно надсилати до 
Департаменту екології та природних ресур-

сів 
 Київської ОДА, 01004, м. Київ, вул. Басей-

на,   1/2а, тел. (044)279 -01-58, е-mail:
 eko.koda@ukr.net, 

контактна особа – т.в.о. директора 
департаменту Ткаліч Ганна Іванівна 
(найменування уповноваженого органу, 

поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)
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3 грудня 2020 року був проведений 
конкурс на посаду Генерального ди-
ректора Центру громадського здоров’я 
МОЗ України. Але завдяки втручанню 
міністра Максима Степанова, цей кон-
курс на ключову посаду в структурі охо-
рони здоров’я відбувся із кричущими 
порушеннями.

По-перше, конкурс пройшов непро-
зоро для громадськості – конкурсна ко-
місія була сформована без участі про-
фільних громадських або пацієнтських 
організацій. Натомість членами конкур-
сної комісії стали особи з «карманних» 
профспілок та НУО, яке не має жодного 
відношення до громадського здоров‘я.

По-друге, не була забезпечена участь 
спостерігачів від міжнародних організа-
цій в сфері охорони здоров’я — ВООЗ, 
CDC, ПРООН, ЮНІСЕФ.

По-третє, ЗМІ теж не висвітлювали 
цей конкурс: його пересували чотири (!) 
рази та не попереджували про це офі-
ційно.

В-четверте, МОЗ не оприлюднив про-
токол засідання – там мало бути за-
значено поіменне голосування за кон-

курсантів та їх конкурсні пропозиції, 
питання до конкурсантів та особливі 
думки членів комісії під час конкурсно-
го відбору, які вплинули на прийняття 
рішення за результатами засідання. 

Такі грубі порушення призвели до 
того, що один із кандидатів, Родина 
Р.А., був допущений до конкурсу, незва-
жаючи на те, що він пропустив термін 
подання заяви та невчасно завантажив 
щорічну декларації до НАЗК. Згодом 
саме він був оголошений переможцем. 
Це вже третя спроба Степанова поста-
вити свою людину на ключову посаду в 
системі охорони здоров’я.

“Зараз ми бачимо, що корупційні сили 
намагаються влаштувати своєрідний ре-
ванш та повернути феодальні порядки 
в системі охорони здоров’я, які вони 
напрацьовували роками, - підкреслює 
Дмитро Шерембей, голова Координаці-
йної ради БО “100% Життя”. — Все це 
може коштуватиме сотень тисяч життів 
пацієнтів, які безпосередньо залежать 
від ліків та медичних послуг”.  

Ми, БО “100% Життя”, як найбільша 
пацієнтська організація, не визнаємо 

результату «подставного» конкурсу та 
вважаємо, що наявний виконуючий 
обов’язки голови ЦГЗ І.В. Кузін краще 
підходить до цієї посади - як краще під-
готовлений та маючий реальний досвід 
управління ЦГЗ протягом 2020 року. 

Нагадуємо, Центр громадського здо-
ров’я - це ключова установа в реагуванні 
та боротьбі з пандемією COVID-19, по-
слуг з лікування та профілактики ВІЛ-ін-
фекції, туберкульозу, вірусних гепатитів 
та програми замісної підтримувальної 
терапії, рутинній вакцинації від інших 
захворювань. Всі ці напрямки потребують 
донорської та міжнародної підтримки, 
яка може бути зупинена через непрозо-
рість рішень та втрати суб’єктності 
ЦГЗ.  

БО “100% Життя” — найбільша паці-
єнтська організація в Україні, місія якої – 
боротьба за Життя. БО “100% Життя” 
працює з пацієнтами та для пацієнтів, в 
тому числі представляючи інтереси лю-
дей, які живуть з ВІЛ, в 25 регіонах Укра-
їни. 

ПАЦІЄНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИМАГАЮТЬ 
ПРОЗОРОГО КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ ЦГЗ

Повна назва документа державного планування – Програма 
соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та ос-
новні напрями розвитку на 2022-2023 роки (далі– ДДП)

 Громадське обговорення ДДП та Звіту про стратегічну еко-
логічну оцінку, розпочато з дня його оприлюднення на сайті 
Ірпінської міської ради: https://imr.gov.ua/38-verkhne-menyu/
prozore-misto/ekonomika

Громадськість в межах строку громадського обговорення 

має право подати в письмовій формі (в тому числі в електро-
нному вигляді) зауваження та пропозиції до ДДП та звіту про 
його стратегічну екологічну оцінку. 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – відділ 
економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київ-
ської області (вул. Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 
08200). Контактні дані:  ekonomika2008@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій – з 02 грудня 2020 
року до 31 грудня 2020 року. »

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документа державного планування та

 звіту про його стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування: 
  Проект «Схеми планування території Київської області» (далі – Схема).
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
  Київська обласна державна адміністрація. 
 3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
 Дата початку та строки здійснення процедури – відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки Схеми, розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 
21 вересня 2020 року на сайті Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністра-
ції (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 обговорення 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 містобудування та архітектури Київської обласної 

державної адміністрації (01196, місто Київ, площа Лесі Українки, 1). Відповідальна особа: заступник директора – началь-
ник управління містобудівного кадастру Янович Ярослав Юрійович (контактні 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 ЗВІТУ
про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державного планування 


