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Київська обласна газета

10 лютого в приміщенні Головного 
управління Пенсійного фонду України у 
Київській області відбулося традиційне 
звітування керівника перед громадські-
стю про підсумки роботи Фонду області 
за минулий рік. Серед запрошених – 
представники Київської облдержадмі-
ністрації, громадських та ветеранських 
організацій, об’єднання роботодавців, 
профспілок, учасників операції об’єдна-
них сил, «Героїв Небесної Сотні» .

Насамперед начальник Фонду пові-
домив, що основне завдання, поставле-
не перед Пенсійним фондом області, а 
саме: своєчасне призначення, перера-
хунки та виплата пенсій – виконано. За 
2020 рік профінансовано та вчасно ви-
плачено пенсій на 23 млрд 408 млн грн, 
що в порівнянні з 2019 роком більше на 
2 млрд 940 млн грн.

Упродовж 2020 року проведено 7 пе-
рерахунків пенсій, в число яких входить 
перерахунок як цивільним, так і військо-
вим пенсіонерам. На обліку в Головному 
управлінні Пенсійного фонду України у 
Київській області (далі – Головне управ-
ління) перебуває 548 тисяч пенсіонерів 
(з яких – 29 тисяч колишніх військовос-
лужбовців, 220 тисяч учасників аварії на 
ЧАЕС, понад 20 тисяч ветеранів війни). 
Середній розмір пенсії цивільних пенсі-
онерів по області становить 3 435,67 грн, 
а з урахуванням розміру пенсій колиш-
ніх військовослужбовців – 3 563,10 грн.

Також наголосив, що з метою набли-
ження послуг до громадян, на території 
Київської області функціонує 33 гро-

мадські приймальні Пенсійного фон-
ду, 76 пунктів прийому громадян та 56 
агентських пунктів. На період каран-
тину прийом у зазначених пунктах на 
віддалених робочих місцях було призу-
пинено, проте, на сьогодні відбувається 
поетапне відновлення цієї роботи. Щодо 
ж до прийому громадян безпосередньо 
в сервісних центрах, то робота в даному 
напрямку не припинялась ні на день. З 
дотриманням усіх карантинних обме-
жень всі громадські приймальні функ-
ціонували безперебійно, навіть у період 
жорсткого карантину.

Значна увага приділялася дистанцій-
ним формам обслуговування громадян:

вебпорталу електронних послуг Пен-
сійного фонду України, де зареєстрова-
но понад 436 тис осіб області;

«автоматичному призначенню пен-
сій» – скористалося 507 пенсіонерів;

телефонам “гарячих ліній” – скори-
стались понад 89 тисяч громадян.

2020 рік ознаменувався посиленою 
роботою в напрямку погашення забор-
гованості по платежах до Пенсійного 
фонду України, яке склало 28 млн грн.

По завершенню заслуховування при-
сутні представники громадських орга-
нізацій висловили свою вдячність пра-
цівникам Фонду області за своєчасні 
виплати пенсій, наближення послуг до 
громадян, відкритої та прозорої діяльно-
сті органів державної влади.

Начальник Головного управління, в 
свою чергу, висловив слова подяки соці-
альним партнерам за особистий внесок у 
цю спільну справу, що сприяє створенню 
нової, модернізованої системи обслуго-
вування громадян і забезпечення прав 
кожного пенсіонера. Адже нами реалізо-
вано ряд спільних заходів, які були спря-
мовані на удосконалення роботи щодо 
пенсійного забезпечення пенсіонерів 
Київської області

Пресслужба Пенсійного фонду України

КИЇВЩИНА СПОРТИВНА

ПОНАД 200 ПУНКТІВ ДЛЯ ЩЕПЛЕНЬ 
ВАКЦИНУВАННЯ ПРОТИ COVID-19

Січень-2021 для спортсменів київщини: 
здобуто 90 медалей міжнародних змагань 
та всеукраїнських подіумів

Результати спортсменів Київської об-
ласті, отримані на міжнародних та всеу-
країнських змаганнях за січень 2020 року в 
олімпійських, неолімпійських та паралім-
пійських (дефлімпійських) видах спорту.

ВСЬОГО здобуто 90 медалей (35 золотих, 
27 срібних, 28 бронзових):

– міжнародні змагання: 10 медалей 
(3-1-6)
– всеукраїнські змагання: 80 медалей 
(32-26-22)

З НИХ:
Паралімпійські види спорту: 21 медаль 

(10-8-3)
– міжнародні змагання: 0 медалей (0-0-0)
– всеукраїнські змагання: 21 медаль 
(10-8-3)
Олімпійські види спорту: 61 медаль (
23-17-21)
– міжнародні змагання: 7 медалей (3-0-4)

– всеукраїнські змагання: 54 медалі 
(20-17-17)
Неолімпійські види спорту: 8 медалей 
(2-2-4)
– міжнародні змагання:  3 медалі (0-1-2)
– всеукраїнські змагання:  5 медалей 
(2-1-2)

Під час першого етапу ще-
плення проти коронавірусу на 
Київщині проводитимуть 23 
мобільні бригади. На другому 
та всіх наступних етапах вак-
цинування проходитиме у тим-
часових стаціонарних пунктах. 
Таких в області вже визначили 
понад дві сотні. – повідомляє 
КОДА

Пункти для проведення ще-
плень будуть розташовуватись 
на базі центрів медико-санітар-
ної допомоги. Усього в області 
їх діятиме 247.

Підготовка до вакцинальної 
кампанії на Київщині прохо-
дитиме з дотриманням норм 
дорожньої карти Міністерства 
охорони здоров’я України.

Згідно з нею, в регіоні вже 
провели верифікацію даних із 
урахуванням цільових груп.

Відповідно на першому ета-
пі згоду на отримання щеплень 
проти коронавірусу вже надали 
5 725 осіб. А на другому 
– 19 434 особи.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

В Україні зовсім без пенсії 
залишаться ті, хто не заробив 
15 років стажу. При цьому з 2022 
року на пенсію в 60 років змо-
жуть виходити тільки ті, хто має 
29 років стажу, а в 63 роки – від 
19 до 29 років. Решті доведеться 
або працювати до 65 років, або 
взагалі залишатися без виплати 
від держави. Про це йдеться в 
законі про “Обов’язковому за-
гальнодержавне пенсійне стра-
хування”.

Вимоги до пенсії в 65 років 
мінятися не будуть, а ось щоб 
вийти на заслужений відпочи-
нок вчасно, потрібно подбати 
про офіційне працевлаштуван-
ня. Вже зараз ви можете оціни-
ти, чи зможете вийти на пенсію 
вчасно.

Для цього порахуйте, в якому 
вам році виповниться 60 років і 
скільки стажу у вас буде до цього 
моменту. У цьому році потрібно 
28 років, в наступному – 29 ро-
ків. Вимоги будуть рости щоріч-
но на 12 місяців, поки не досяг-

нуть позначки в 35 років стажу.
Якщо пенсії не вистачає, 

потрібно або офіційно працев-
лаштуватися, або ж накопичити 
кошти, щоб доплатити, або ж 
працювати ще кілька років піс-
ля 60-ти. Також варто відзначи-
ти, що в більшості країн Європи 
загальний пенсійний вік вже 
підвищили, в Україні ж, незва-
жаючи на поради МВФ, його не 
переглядають.

Раніше на пенсію можуть 
виходити багатодітні матері 
або батьки, ті, хто має 40 років 
стажу, а також окремі категорії 
робітників (на шкідливих ро-
ботах).

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
КИЇВЩИНИ ВІДЗВІТУВАВ 
ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ

ДІТИ УЧАСНИКІВ АТО ОТРИМАЛИ 
ПОДАРУНКИ ВІД СПІЛКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

На Кагарличчині маленьким 
дітям учасників АТО вручили по-
дарунки від Спілки Української 
Молоді

Вчетверте на Кагарличчині 
проходить акція «Теплом зігріє-
мо серця», про це пише видання 
“Кагарлик Сіті”. Її організатор 
– Спілка Української Молоді. Це 
одна з найбільших молодіжних
українських організацій, яка має 
свої крайові структури в 12 краї-
нах світу.

61 подарунок отримали діти 
учасників АТО/ООС Кагарлич-
чини, яким виповнилося від 0 до 
6 років.

Попри пандемію осередки 
Спілки Української Молоді у Спо-
лучених Штатах Америки, Кана-
ді, Великій Британії, Німеччині, 
Австралії, впродовж року збирали 
кошти, аби пожертвувати їх на 
закупівлю подарунків для малень-
ких українців.

“Ми проводимо таку акцію із 
2014 року, – розповідає її коор-
динатор в Кагарлицькому районі 
Віра Куцманд. – Проходить вона 
ще у Львові, Миколаєві, Дніпрі, 
Сквирі, Стриї, Калуші, Тернопо-
лі та Краматорську. У попередні 
роки сумівці передавали малень-
ким українцям адресні подарунки. 
Які придбавали за кошти, зібрані 
під час різноманітних благодійних 
та мистецьких акцій. Цього ж року 
пандемія внесла свої корективи. 
Тож ми закупили подарунки вже 
в Україні. Але від цього щирість , 
яка вкладена в них, тепло сердець 
юних українців закордоння, аж 
ніяк не стала меншою”.
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ПАРАЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ
УКРАЇНА

Чемпіонати України
1) Чемпіонат України з лижних перегонів та 

біатлону серед спортсменів з пошкодженням 
зору та ураженнями опорно-рухового апарату. 
19-23 січня, Яворів (Львівська область):

5 золотих: Григорій Вовчинський (3),  Олек-
сандра Кононова (2)

1 срібло: Григорій Вовчинський
2) Чемпіонат України з лижних перегонів 

та біатлону серед спортсменів з порушеннями 
слуху. 24-27 січня, Яворів (Львівська область):

5 золотих: Єлизавета Нопрієнко (3), Олек-
сандр Ніконович (гайд), Іван Марчишак (гайд)

7 срібла: Костянтин Яременко, Наталія Тка-
ченко (3), Олександр Ніконович (гайд), Нікіта 
Білярський, Артем Стецюк

3 бронзи: Наталія Ткаченко, Нікіта Біляр-
ський (2)

ВСЬОГО на всеукраїнських змаганнях з па-
ралімпійських видів спорту здобуто 21 медаль 
(10-8-3)

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ
СВІТ

Кубки світу:
1) Другий етап Кубка Націй IBU з біатлону. 

20 січня, Арбер (Німеччина):
1 бронза: Катерина Бех
Міжнародні турніри (світ + Європа)
1) Міжнародні змаганнях зі стрибків у дов-

жину. 23-24 січня, Стамбул (Туреччина):
1 золото: Сергій Никифоров
2) XXVI Міжнародний турнір з греко-рим-

ської боротьби серед юніорів пам’яті майстра 
спорту СРСР Євгена Трухіна. 30-31 січня, За-
поріжжя:

2 золота: Микита Політаєв, Володимир Оче-
ретнюк,

3 бронзи: Максим Аветісян, Ярослав Лавров, 

Олександр Яковлєв
ВСЬОГО на міжнародних змагання з олім-

пійських видів спорту здобуто 7 медалей (3-0-4)
УКРАЇНА

Чемпіонати України
1) Чемпіонат України з лижних перегонів се-

ред юніорів, юніорок та молоді до 23 років. 12-
17 січня, село Яворів (Львівська область):

1 золото: Олександр Ніконович
1 срібло: Олександр Ніконович
1 бронза: естафета (Анастасія Іванченко, Діа-

на Мещеріна, Єлизавета Бобровська, Анастасія 
Терещенко)

2) Чемпіонат України з вільної боротьби се-
ред чоловіків. 19-21 січня, Харків:

1 золото: Денис Павлов
3 бронзи: Валерій Андрійцев, Олексій Бору-

та, Василь Сова
3) Чемпіонат України з вільної боротьби се-

ред жінок. 29-31 січня, Конча-Заспа:
2 золота: Аліна Акобія-Грушина,  Ірина Ко-

ляденко
2 срібла: Лілія Маланчук, Анна Мазуркевич
4) Командний чемпіонат України з легкої ат-

летики у приміщенні. 30-31 січня, Суми:
4 золота: Вікторія Шкурко,  Владислав Ма-

лихін, Анна Плотіцина, Тетяна Кравченко
4 срібла: Олег Каяфа,  Марія Буряк, Дмитро 

Іванов, Анастасія Мохнюк
2 бронзи: Марія Ященко, Вікторія Шкурко
5) Чемпіонат України з легкої атлетики серед 

юніорів у приміщенні. 26-28 січня, Суми:
1 золото: Іван Демиденко
5 срібла:  Андрій Махаринський, Валерія 

Мухоброд, Валерій Стецюк, Марія Слобода, 
Валерій Стецюк

5 бронз:  Андрій Махаринський,  Анна Дуд-
ніченко, Ілля Шух, Тетяна Чорновол, Надія 
Стецюк

 
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ

1) Всеукраїнські змагання з легкої атлетики 
«Різдвяні старти». 9 січня, Київ:

10 золотих: Сергій Никифоров,  Владислав 
Малихін,  Людмила Оляновська, Едуард За-
буженко, Анна Плотіцина, Марія Буряк (2), 
Роман Фесенко, Дарина Вдовиченко, Вікторія 
Шкурко

5 срібних: Оксана Кулагіна, Дмитро Іванов, 

Роман Фесенко, Сергій Нікулін, Олександра 
Лупіч

6 бронз: Марія Ященко, Ярослав Богдан (2), 
Ілля Кравченко, Анастасія Черемісіна, Віталіна 
Бондаренко

2) І етап Кубка Чорного моря з плавання на 
відкритій воді на витривалість і дальність в ка-
тегорії «Мастерс». 19 січня, Одеса:

1 золото: Сергій Зеленецький
ВСЬОГО на всеукраїнських змаганнях з 

олімпійських видів спорту здобуто 54 медалі 
(20-17-17)

 
НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ

СВІТ
Кубки світу
1) Кубок світу зі спортивних танців серед до-

рослих в латиноамериканській програмі. Гру-
день-2020, Львів:

1 срібло: Іван Осадчий – Анастасія Трофім-
чук

1 бронза: Олексій Данилейко – Марія Труш-
кіна

 Кубки Європи
1) Кубок Європи зі спортивних танців серед 

професіоналів та аматорів 10 танців. 31 січня, 
Київ:

1 бронза: Антон Литнєв / Аліна Шумська
ВСЬОГО на міжнародних змаганнях з нео-

лімпійських видів спорту здобуто 3 медалі (0-
1-2)

УКРАЇНА
Чемпіонати України
1) Перший етап чемпіонату України з кантрі 

кросу-2021 для квадроциклів «Ukrainian Cross-
Country» «Крижаний драйв». 30 січня, села По-
греби та Зазим’я Броварського району:

2 золота: Олексій Щербаков / Арсеній Кот-
ляр, Артем Компан.

1 срібло: Володимир Журба / Владислав Ма-
ковецький

2 бронзи: Олексій Щербаков / Арсеній Кот-
ляр, Віктор Хом’янов

ВСЬОГО на всеукраїнських змаганнях з не-
олімпійських видів спорту здобуто 5 медалей 
(2-1-2)

За інформацією Управління молоді та спорту 
КОДА

КИЇВЩИНА СПОРТИВНА

Підприємство ТОВ «НІКАТРАНСГАЗ» складається з двох про-
ммайданчиків, які розташовані за адресами: проммайданчик 
№1: 07805, Київська обл., смт Бородянка,                       вул. 
Вокзальна, буд. 4; проммайданчик №2: 07201, Київська обл., 
смт Іванків, вул. Поліський шлях, буд. 3.
Проммайданчик №1 займається реалізацією дизельного па-

лива та скрапленого газу (пропан-бутан) через мережу АГЗП.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу 

об’єкту на забруднення атмосферного повітря.
На території проммайданчика №1 , яке розміщене за адре-

сою: 07805, Київська обл., смт Бородянка, вул. Вокзальна, 
буд. 4, розміщуються: газовий моноблок, складське примі-
щення,  резервуар для зберігання дизельного палива, пали-
вороздавальна колонка. Унаслідок виробничої діяльності в 
атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речови-

ни: НМЛОС: вуглеводні насичені С12-С19 - 0,0004 т/рік, про-
пан - 0,528 т/рік, бутан - 0,61 т/рік. Всього нараховується 3 
(три) стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря: газовий моноблок, резервуар з дизель-
ним паливом, паливороздаточна колонка з дизельним пали-
вом. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
не створюють перевищення рівня забруднення атмосферно-
го повітря на межі розміщення житлової забудови, допусти-
мого санітарними нормами.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в мі-

сячний термін після публікації у Броварській районній дер-
жавній адміністрації за адресою: Департаменті екології та 
природних ресурсів Київської обласної державної адміністра-
ції за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (044) 
279-01-58.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКАТРАНСГАЗ» 
(юридична адреса: 03062, м. Київ,  просп. Перемоги, буд. 90/1) повідомляє про 

наміри отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

В березні, має відбутися он-
лайн аукціон з приватизації 
дуже цікавого об’єкту – готелю 
«Слов’янський», що знаходиться 
в м. Новгород-Сіверський Чер-
нігівської області.  Діючий готель 
«Слов’янський», побудований в 
2005 році, розташований на ма-
льовничому березі річки Десна – 
чудова перспективна інвестиція, 
адже Новгород-Сіверський є од-
ним з найцікавіших для туристів 
міст нашої країни.

• Загальна площа майнового 
комплексу – 4883,9 м2.

• Номерний фонд готелю – 30 
шт. на будь-який смак: стандарт, 
напівлюкс, люкс, апартаменти.

• Для комфорту гостей: кон-
диціонер, сейф, окрема ванна 
кімната з цілодобовим водопо-
стачанням, супутникове телеба-

чення та інтернет.
• Конференц-зал на 40 осіб 

для проведення конференцій, 
ділових зустрічей, корпоратив-
них, приватних заходів.

• Ресторан на дві зали.
• На території: салон краси, 

тренажерний зал, більярд-клуб, 
турецька лазня, сауна з басей-
ном, диско-бар.

• Відмінна локація, зручна до-
рожня розв’язка.

Стартова ціна – 52 656 515,51 
грн.

Прийом пропозицій – до 3 бе-
резня 2021 року.

Дата аукціону – 4 березня 
2021 року.

Місцезнаходження  – Черні-
гівська обл., м. Новгород-Сівер-
ський, вул. Монастирська, 2а.

Детальніше про об’єкт: https://
cutt.ly/5kjI9J4

Готель чекає свого нового 
ефективного господаря!

За інформацією: РЕГІОНАЛЬ-
НОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
ДЕРЖМАЙНА ПО КИЇВСЬКІЙ, 
ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ 

ОНЛАЙН АУКЦІОН З ПРИВАТИЗАЦІЇ

22 січня 2021 року в режимі 
відеоконференції українська 
делегація на чолі з заступником 
Міністра розвитку економіки 
торгівлі та сільського госпо-
дарства України – Торговим 
представником України Та-
расом Качкою взяла участь у 
52-й сесії Міжнародної ради по 
зерну. Метою форуму є інфор-
мування учасників щодо пере-
дових практик впровадження 
цифрових рішень у зерновій 
промисловості та створення 
передумов для обміну досві-
дом приватного та державного 
секторів, розробка ефективних 
рішень для підтримки торгівлі в 
умовах обмежень, викликаних 
пандемією COVID-19.

Зокрема, за даними міні-
стерства сільського господар-
ства США в 2019/2020 МР в 
рейтингу найбільших експор-
терів зернових Україна посіла 
2 місце за обсягом поставок 
ячменя, 4 – по кукурудзі, 5 – по 
пшениці.

Так, учасники розглянули 
багаторічний прогноз та мож-
ливий сценарій для попиту та 
пропозиції на основні зернові 
та олійні культури, націо-
нальні торговельні політики 
з акцентом на запровадженні 
країнами додаткових торго-
вельних обмежень. Крім того, 
на засіданні було внесено 
пропозицію щодо посилення 
міжнародного торговельного 
співробітництва.

Нагадаємо, влітку 2020 року 
заступника Міністра Тараса 
Качку було обрано заступни-
ком Голови Міжнародної ради 
по зерну на 2020/2021 рік.

УКРАЇНА ЗА ПІДСУМКАМИ 2020 РОКУ ПОСІЛА 
2 МІСЦЕ У СВІТІ З ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ

Серед розумних міст світу Київ 
посів 98-е місце.

Про це повідомляють журналі-
сти «Першого Ділового» телека-
налу.

Українська столиця втратила 
за рік 6 позицій. Місто поступи-
лося Джакарті, Мумбаї та Боготі. 
Рейтинг склав Smart City Index у 
співпраці з Інститутом розвитку 
менеджменту та Сінгапурським 
університетом технології та ди-
зайну.

Індекс Smart City визначається 
на основі економічних і техноло-

гічних показників міст. Також він 
ураховує думку жителів про те, на-
скільки їхні міста «розумні». Зокре-
ма досліджували охорону здоров’я 
та безпеку, мобільність, заходи, 
можливості й управління.

Треба зазначити, що в Києві 
є понад 40 smart city-проектів. 
Минулого року запустили дода-
ток Kyiv Smart City за концепцією 
«міста у смартфоні». Щодо сфери 
електронної демократії Київ у ліде-
рах. Адже зайняв першу сходинку 
серед інших українських міст, де 
започаткували «Громадський бюд-
жет». Також понад 1300 проектів 
розвитку міста перемогли в про-
грамі й отримали фінансування.

Нагадаємо, лідером в рейтингу 
комфортності українських міст 
у 2020 році вперше став Хмель-
ницький, Київ опустився на друге 
місце.

ОПУБЛІКОВАНО РЕЙТИНГ “НАЙРОЗУМНІШІХ” 
МІСТ СВІТУ. КИЇВ У ПЕРШІЙ СОТНІ!

Сьогодні багато українців, зіткнув-
шись з нестачею коштів, звертаються 
до, так званих, мікрофінансових ор-
ганізацій (МФО). Вони пропонують 
“легкі і швидкі” гроші під великі від-
сотки. Причому позики вони видають 
буквально кожному – і студенту, і пен-
сіонеру, і безробітному. «Нова Доба» 
вирішила з’ясовувати, чим загрожує 
українцям неповернення або невчас-
не повернення занятих у МФО ко-
штів. Отже дивіться відеоблог нашого 
редактора на нашому Utube – каналі  
–  співрозмовник: Сергій Крижанів-
ський – Президент юридичної фірми 
– Крижанівський і партнери   

Перевага “швидких грошей” – 
швидкість і простота оформлення. 
Найчастіше від позичальника зажада-
ють тільки паспорт, в рідкісних випад-
ках – інший документ, що засвідчує 
особу. Брати таку позику можна буде, 
тільки якщо ви впевнені, що точно 
зможете його віддати, а також, що 
вигода від його використання перева-
жить понесені витрати. МФО, рекла-
муючи свої послуги, обіцяють “допо-
могти в будь-якій життєвій ситуації”. 
Рішення про видачу кредиту буде 
прийнято за хвилину, а гроші перера-
хують на банківську карту, перекладом 
або видадуть готівкою. Але є і жирний 
мінус – дуже висока відсоткова ставка 
– до 2% в день.  Мікрофінансові ор-
ганізації укладають договори позики 
з фізичними особами, навіть не пере-
віряючи їх платоспроможність, тому 
за даними договорами дуже великий 
відсоток неповернення, – зазначають 
у громадській організації Фундація 
«Чинність закону». – Даний відсо-
ток неповернення МФО закладають 
в процентну ставку. При цьому вона 
ніким не контролюється, і конкретна 
організація визначає максимальний 
розмір процентної ставки самостійно. 
Тож інколи виходить, що двоє сум-
лінних позичальників платять за вісім 
“поганих”, які не повернуть гроші. 
Видаючи позики під “драконівські” 
відсотки, організації страхують себе 
від недобросовісних позичальників. 
Ризик неповернення в МФО величез-
ний – аж до 70% портфелю.

Боржники як правило, задають собі 
питання чи можна 

не платити онлайн позики?
Після короткочасної прострочен-

ня, МФО стразу нараховує штрафні 
санкції та заборгованість зростає в 
рази. Велика прострочення є причи-
ною зростання боргу приблизно в 10 

разів. Хоча заборгованість не повинна 
перевищувати взяті в борг гроші більш 
ніж в 4 рази. Тоді сам собою виникає 
питання, як вирішити проблему з мі-
кропозик?

На вас, родичів, близьких людей 
буде надаватися психологічний пре-
синг, але це буде тривати поки МФО 
не зрозуміє, що не зможе з вас взяти 
більше ніж дав.

Що буде, якщо не платити онлайн 
займ?

Процедура законного стягнення 
боргу через суд і виконавчу службу для 
МФО є не пріоритетним і складним 
процесом. Але це не означає що вони 
не підуть цим шляхом. Як правило 
вони вдаються до методик психологіч-
ного пресингу які є незаконними.

Законодавством України забороня-
ється мікрофінансовим організаціям:
вести свою діяльність без ліцензії 

фінансової організації; продовжува-
ти вимагати з боржника повернення 
боргу, якщо борг він перезданий тре-
тій особі; змінювати умови договору, в 
тому числі і відсоток без згоди борж-
ника; не вказувати відсоток комісії 
по кредиту на головній сторінці угоди 
між сторонами. Всі штрафи і неустой-
ки можуть нараховуватися тільки на 
залишок боргу, з обмеженням суми 
позики помноженої в три рази, але не 
більше. Якщо вам дзвонять і загрожу-
ють подати на вас до суду, будьте хо-
лоднокровні. МФО не вигідно направ-
ляти на вас позов до суду, оскільки це 
для них дорого і невигідно за часом, 
оскільки судова тяжба затягується ча-
сом від 6 місяців до 3 років. Швидше 
за все вони будуть дзвонити, писати 
листи, відправляти повідомлення вам 
і вашим родичам літнім батькам, ко-
легам. Але не варто розслаблятися, до 
суду вони піти можуть. Ваше завдання 
попередити своє оточення, що дії ор-
ганізації протизаконні і нікому нічого 
не загрожує. В цілому законодавство 
України на вашому боці.

«Взяв мікропозик і не плачу»
Якщо у вас є офіційна робота і немає 

бажання, щоб вас постійно діставали 
кредитори дзвінками, можете вику-
пити через факторингову компанію за 
договором цесії. Ціна угоди зазвичай 
менше вашого боргу з нарахованими 
відсотками.  МФО не можуть забрати 
у вас квартиру, машину, іншу власність 
без суду. Є ймовірність що на вас по-
дадуть в суд, але скоріше будуть нама-
гатися вибити борг без цього. Але про 
всяк випадок рекомендуємо вирішити 
для себе чи можете ви платити кредит 
чи ні. Ідіть на переговори самі або з 
фахівцем з кредитних питань. Якщо 
на вас вже подали в суд, ви можете там 
значно знизити суму свого боргу.

Олег Пустельник

МІКРОФІНАНСИ 
ПІДКРАЛИСЯ 
НЕПОМІТНО…
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛИН АГРО», 

ЄДРПОУ 43903247
(повне найменування юридичної особи, код 

згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батько-
ві 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 контролюючо-
му органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану ді-
яльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарюван-
ня 

08435, Київська обл., Переяслав-Хмельницький 
р-н, с. Ковалин, вул. Центральна, буд. 30, 

тел.: +38 (097 )771 02 88
(місцезнаходження юридичної особи або місце 

провадження діяльності фізичної особи - підпри-
ємця (поштовий індекс, адреса), контактний но-
мер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво свинокомплексу потужністю до 

4500 свиней на рік в межах населеного пункту с. 
Ковалин у Переяслав-Хмельницькому р-ні Київ-
ської обл. ТОВ «КОВАЛИН АГРО» спеціалізується 
на відгодовуванні свиней. 

Технічна альтернатива 1.
Технологічний процес передбачає систему ви-

рощування поросят з поточною організацією 
роботи, що базується на утриманні окремих груп 
тварин в спеціальних приміщеннях при диферен-
ційованому їх годуванні. При розробці зонування 
виробничих секторів використовується принцип 
«порожньо-зайнято» для підтримки високого ста-
тусу здоров’я майбутнього стада та раціонально-
го переміщення тварин по секторам. По даному 
типу технологічної альтернативи використовува-
тиметься «датська технологія» вирощування сви-
ней (утримання свиней на щілинних підлогах без 
підстилки з обладнанням приміщень системою 
самосплавного видалення рідкого гною і гнойо-
вих стоків періодичної дії). 

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи розглядалась 

«канадська технологія» вирощування свиней (з 
використанням підстилкового шару, який з часом 
доповнюється та завдяки його компостуванню 
буде мати плюсову температуру в холодний пе-
ріод часу). Ця технологія потребує більших площ 
для утримання того ж поголів’я і має значно мен-
ше можливостей контролювати мікроклімат в 
приміщенні.

3. Місце провадження планованої діяльно-
сті, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 1.

Реалізація планованої діяльності планується на 
орендованій земельній ділянці площею 0,68 га 
(кад.№3223384100:03:001:0022), цільове при-
значення – для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва) в межах населеного 
пункту с. Ковалин у Переяслав-Хмельницькому 
р-ні Київської обл.

*Суб’єкт господарювання має право розглядати 
більше технічних та територіальних альтернатив.

Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, 
підприємство вже має підписаний договір орен-
ди; альтернатива 1 є оптимальною для виробни-
чої діяльності.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Позитивний соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності: забезпечення потреб населен-
ня товарною свининою, використання утвореного 

гною в якості органічного добрива для кормових 
культур на полях, створення додаткових робочих 
місць, збільшення надходжень у місцевий та дер-
жавний бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

Свинокомплекс призначений для відгодівлі 
свиней. На відгодівлю постачаються тримісячні 
поросята (92 дні від народження) вагою близько 
30 кг та відгодовуються упродовж 120 діб до ваги 
116÷118 кг, після чого передаються живою ва-
гою на забій. В основу організації виробництва 
товарної свинини покладена безвигульна система 
з одночасним утримання не більше 1440 свиней 
понад 30 кг, загальна потужність свиноферми до 
4500 голів на рік. Режим роботи - 365 діб/рік, од-
нозмінний по 8 год. Забійне відділення на свино-
фермі відсутнє.

Для забезпечення тварин кормами працюва-
тиме кормоцех, силоси для зберігання кормів та 
вітамінних домішок; для обробки рідкого гною 
- закрита система гноєвидалення у закритий сек-
ційний гноєнакопичувач з витримкою гною та 
його вивезенням в міжвегетаційний період на 
сільгоспугіддя під заорювання. 

Запроваджено утримання тварин по підло-
го-станковій системі на щілинній підлозі. Щілинні 
підлоги монтуються над армованими бетонними 
ваннами глибиною 50÷60 см, під днищем яких 
проходить трубопровід з вмонтованими патруб-
ками, що закриваються спецзаглушкою. Заглуш-
ки мають спеціальний пристрій для відкривання 
та закривання патрубків при видаленні рідкого 
гною. Гній, проходячи через патрубки потрапляє 
до трубопроводу і самопливом надходить у цен-
тральний колектор і з проміжкового тимчасового 
накопичувача перекачується у закритий секцій-
ний гноєнакопичувач місткістю 5000 м3. Вида-
лення гною здійснюється в міжвегетаційний пе-
ріод для удобрення сільськогосподарських угідь. 
Територія, прилегла до лагуни, огороджується і 
засаджується зеленими насадженнями. 

Технологічний процес розрахований на ритміч-
не виробництво. Відгодовування здійснюється у 
два етапи з постійним відбраковуванням. Спочат-
ку протягом 50 діб до ваги 70 кг та 2 етап - від-
годовування упродовж 70 діб до ваги 116÷118 
кг. Кожного тижня тварини передаються на реа-
лізацію.). Утримання тварин здійснюється за су-
часною датською технологією, що базується на 
потоко-цеховому способі виробництва, яким пе-
редбачений безперервний і рівномірний випуск 
протягом року однакової кількості поросят. На 
відгодівлю постачаються тримісячні поросята (92 
дні від народження) вагою близько 30 кг та відго-
довуються упродовж 120 діб до ваги 116÷118 кг, 
після чого передаються живою вагою на забій.

На території комплексу передбачений дез-
бар’єр, призначений для дезінфекції коліс ав-
тотранспорту. При вході та виході в виробничий 
корпус, в блок санітарно-побутових приміщень 
та в кожне ізольоване приміщення передбачені 
вхідні дезбар`єри.

Інженерне забезпечення ферми наступне: елек-
тропостачання - від існуючих мереж, для аварій-
ного електропостачання передбачений дизель-ге-
нератор; гаряче водопостачання – від бойлера; 
опалення побутових приміщень – від електрона-
грівачів; водопостачання - від існуючої свердло-
вини. Водовідведення - у вигріб з періодичним 
вивезенням спецавтотранспортом.

Утворені ТПВ складатимуться на спеціально 
відведеному майданчику з наступною переда-
чею на полігон; відходи тваринного походження 
передаватимуться відповідно договору зі спеціа-
лізованими організаціями в герметично-закритих 
контейнерах, що дезінфікуються після кожного 
використання. 

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

обладнання - аутсорсінг.
6. Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У проекті прийняті екологічні, санітарно-гі-

гієнічні, протипожежні, містобудівельні та те-
риторіальні обмеження згідно з чинними зако-
нодавчо-правовими актами і нормативними 
документами, зокрема: 

1) екологічні обмеження: 
• при експлуатації дотримуватись нормативів 

екологічної безпеки; 
• викиди від стаціонарних джерел повинні 

здійснюватися за наявності дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

• забір води з підземних водозаборів повинний 
здійснюватися за наявності дозволу на спецводо-
користування; 

• дотримання санітарно-захисної зони навколо 
свердловини; 

• дотримання заходів щодо охорони атмос-
ферного повітря на випадок виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру; 

• здійснення постійного контролю технічного 
стану машин та механізмів, агрегатів; 

• сортування відходів та передача їх спеціалізо-
ваним підприємствам у відповідності до встанов-
лених санітарно-гігієнічних вимог і природоохо-
ронного законодавства.. 

2) санітарно-епідеміологічні обмеження: 
• експлуатація об’єкта згідно з санітарними 

нормами та правилами; 
• питне водопостачання для працівників відпо-

відно до ДСанПіН 2.2.4-171-10; 
• концентрації забруднюючих речовин поза ме-

жами санітарно-захисної зони не повинні переви-
щувати ГДК (ОБРД);

• рівень акустичного забруднення не повинен 
перевищувати нормативів відповідно до ДСН 
3.3.6.037-99 та ін. 

3) протипожежні обмеження: 
• дотримання норм ДБН В.1.1-7-2016; 
• забезпечення об’єкта запасами води для зо-

внішнього та внутрішнього пожежогасіння; 
• облаштування на території об’єкту проїздів з 

твердим типом покриття згідно вимог ДБН Б.2.2-
12:2019 та ін. 

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 

аналогічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Виконання санітарно-гігієнічних норм та пра-

вил, охоронних та захисних заходів, виконання 
вимог законодавчих документів України.

щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні альтернативі 1
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 

і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Реалізація проекту не потребує спеціальних 

еколого-інженерних заходів та захисту територій. 
На стадії будівництва передбачається посилена 
герметизація конструкцій та колекторів із засто-
суванням сучасних високоефективних матеріалів. 
Запроектовано підведення наступних інженерних 
мереж: технологічні трубопроводи, питний водо-
провід, електропостачання, будівництво під’їзних 
шляхів, улаштування госпмайданчика, протипо-
жежні заходи. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає під-

готовку площадки під розміщення лагуни; пере-
везення обладнання, будівельних матеріалів та 
конструкцій; перебазування будівельних машин, 
механізмів, автотранспорту.

щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні альтернативі 1
8. Сфера, джерела та види можливого впли-

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Сева
Вычеркивание
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ву на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: негативний вплив на клі-

мат і мікроклімат відсутній.
Атмосферне повітря: під час проведення буді-

вельних робіт передбачені джерела впливів: ро-
бота транспорту, зварювальні та фарбувальні ро-
боти, пересування ґрунту - створюється незначне 
додаткове навантаження на повітряний простір, 
при цьому рівень забруднення атмосфери не пе-
ревищить санітарно-гігієнічних нормативів; під 
час експлуатації прогнозовано будуть викиди від 
силосів кормів, вентсистем приміщень, гноєнако-
пичувача та дизель-генератора.

Водне середовище: в ході проведення будівель-
них робіт додаткових джерел негативних впливів 
на гідросферу не виникає, водні ресурси (поверх-
неві і підземні води) в період проведення робіт 
не використовуються; під час експлуатації буде 
здійснюватися забір води з існуючої свердловини 
та скид побутової каналізації у вигріб, з періодич-
ним вивезенням спецавтотранспортом.

 Ґрунти: діяльність не пов’язана з виконанням 
великих обсягів земляних робіт, в ході яких по-
рушується цілісність ґрунтового покриву, мож-
ливе незначне запилювання; у період будів-
ництва вплив можливий лише через аварійне 
забруднення паливно-мастильними матеріалами, 
вихлопними газами автотранспорту та будівель-
ним сміттям; зазначені забруднення носитимуть 
виключно тимчасовий і локальний характер, по 
можливості одразу ліквідуються; для уникнення 
забруднення ґрунтів при поводженні із гноєм на 
відходами передбачена посилена герметизація 
конструкцій та колекторів, влаштування твердого 
покриття на майданчику свинокомплексу.

Шум: рівень шуму у період будівництва в центрі 
будівельного майданчика орієнтовно складатиме 
до 57 дБА, таким чином, робота будівельного 
обладнання не буде завдавати істотного впливу 
на загальний рівень шумового забруднення; в пе-
ріод експлуатації комплексу межа розповсюджен-
ня шуму знаходитиметься в межах проммайдан-
чика і не перевищуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти при-
родно-заповідного фонду: ділянка не є серед-
овищем існування рідкісних тварин чи рослин; 
цілеспрямованих заходів з охорони рослинного і 
тваринного світу не передбачено; заповідних та 
природоохоронних територій, пам’яток історії, 
археології та культури, захист яких необхідний у 
зв’язку з реалізацією проектних рішень, немає.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не 
передбачається.

Відходи: поводження з відходами регулюється 
вимогами ЗУ «Про відходи» (кількісний та якісний 
склад відходів визначається по мірі їх утворення, 
відповідно до вимог діючих законодавчих норм і 
актів); в процесі будівництва будуть утворювати-
ся: недогарки електродів, пакувальні матеріали, 
залишки цегли, бетону, деревини, ТПВ - утворені 
відходи будуть тимчасово складуватися у спеці-
ально відведених місцях в металевих контейне-
рах з подальшою передачею спеціалізованим 
підприємствам; під час експлуатації утворюва-
тимуться ветеринарні відходи, відходи від тари 
та упаковки, ТПВ, гній буде витримуватись у за-
критих лагунах з подальшим внесенням на поля 
в якості добрива; зберігання відходів передбача-
ється на окремому підготовленому майданчику; 
накопичені відходи передаватимуться спеціаль-
ним організаціям, згідно з укладеними догово-
рами.

щодо технічної альтернативи 2
Види можливого впливу на довкілля аналогічні 

технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
На території ділянки відсутні об’єкти природ-

но - заповідного фонду та водні об’єкти. Під час 
провадження планової діяльності значного нега-
тивного впливу на навколишнє середовище не 
передбачається. 

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні територіальній альтернативі 1
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”)

Об’єкт відноситься до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, ст. 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля», част.3, п.2, абз.4 – 
«сільське господарство, лісництво та водне госпо-
дарство: потужності для вирощування свиней (1 
тисяча місць і більше, для свиноматок – 500 місць 
і більше)».

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 транскордонно-
го впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з ОВД, передбачено у відповідності із 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 діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це проце-
дура, що передбачає:

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

проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

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

надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допу-
стимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом го-
сподарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен-
ше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у гро-

мадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на те-
риторії 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 громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі 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 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з ОВД, що видається Департаментом 
екології та природних ресурсів КОДА, на підста-
ві якого підприємством будуть розроблені інші 
документи дозвільного характеру, передбачені 
законодавством, за умови що вони не передбача-
ють встановлення (затвердження) змін у діяльно-
сті, затвердженій (схваленій) рішенням про про-
вадження планованої діяльності або подовження 
строків  її провадження (згідно пункту 9 статті 9 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

 (вид рішення відповідно до частини першої 
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

(орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації за 
адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.
koda@ukr.net, тел.: (044) 279-01-58, Т.в.о. дирек-
тора департаменту Ткаліч Ганна Іванівна
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Примітивізм (від лат. primitivus — 
початковий, первісний) — художня 
стилістика, для якої характерні спрощені, 
зазвичай пласкі, форми, локальні, чисті 
кольори, відсутність повітряної перспективи 
та інших ознак академізму; тенденція в 
мистецтві, яка виникла наприкінці 19-
го — початку 20-го століття, основною 
ознакою якої є свідоме, навмисне спрощення 
художніх засобів, звертання до різноманітних 
форм примітивного мистецтва — народної 
(селянської) та дитячої творчості, архаїчного 
та середньовічного мистецтва, творчості 
народів Африки, Америки, Океанії, Сходу 
тощо

Примітивізм використовується професій-
ними художниками для звільнення від 
формотворчих догм [обов’язкових ескізів 
з натури, реалістичності зображуваного, 
єдності форми та змісту тощо], як це робили, 
наприклад, Поль Гоген, Анрі Матісс, Пабло 
Пікассо та ін. Вплив примітивізму більшою 
або меншою мірою (в деяких течіях він є 
основоположним) відчувається у більшості 
авангардистських течій 20-го століття — 
фовізмі, експресіонізмі, сюрреалізмі, течії 
«нових диких». 

Терміном «примітивізм» іноді визначають 
також так зване «наївне мистецтво» — творчість 
художників, що не здобули академічної 
освіти, проте стали частиною загального 
художнього процесу (наприклад, Анрі Руссо, 
Марія Приймаченко). Очевидно також що за 
стилістикою до примітивізму належать і так 
звані «школи декоративного розпису», серед 
яких виділяється писанкарство, петриківський 
розпис, народний іконопис (В. П. Откович. 
«Народна течія в українському живопису 17-
18 ст.») а також давній портрет(П.Белецкий 
«Украинская портретная живопись 17 — 18 
вв.»). В тому ж ряду — і традиції візантійського 
іконопису, які явно відступають від реалізму, 
тим, що на зображеннях відсутні світлотіні, 
перспектива тощо. В стилі українського 
примітивізму малювали інші видатні 
художники, такі як  Анатоль Петрицький, 
Василь Кричевський, Василь Касіян, Тетяна 
Пата, Параска Власенко, Макар Муха та інші 
художники. В стилі примітивізму малював і 
відомий український режисер німого кіно – 
Трохим Піддубний. Теперішній примітивізм 
є втіленням свіжого та чистого погляду на 
світ незіпсованої цивілізацією свідомості, 
щирої наївності та фольклорної барвистості, 
радості від пізнання навколишнього світу, 
природності та органічності, він також 
додає нових виражальних елементів в 
сучасне мистецтво. Найбільш яскравою 
представницею українського примітивізму 
була, без сумніву – Катерина Білокур, 
Творчість Катерини Білокур відносять до 
жанру примітивного або наївного мистецтва.

Білокур – “наше усе” 
українського примітивізму

Протягом тривалого часу мистецтвознавці 
не бажали звертати увагу на феномен 
примітивного жанру. Тільки в ХХ – на початку 
ХІХ ст. з’явився інтерес до цієї течії. Пов’язано 
це з тим, що в мистецтві відчувалася «втома» 
від процесів, які вже існували протягом 
кількох століть. Мистецтво чекало оновлення: 

художники почали звертатися до народної 
творчості культур, які ще не відчули впливу 
прогресу. Саме тому майже всі модерністи 
зазнали впливу африканського народного 
ремесла. Примітивізмом захоплювались 
багато відомих майстрів, як-от Анрі Руссо та 
Пабло Пікассо. Останній вважав, що саме 
примітивізм робить мистецтво чесним і в своїх 
листах писав, що шкодує, що ніколи не зможе 
малювати, як дитина.  Саме художники-
самоуки несвідомо звертаються до дитячого 
сприйняття світу. Їхні малюнки спрощені, 
простір на картинах часто не має перспективи, 
дуже багато декору та яскравих контурів, 
закони композиції вони творять самостійно, 
на свій розсуд. Наївісти не могли малювати, як 
діти, але могли зберегти в собі дитячий погляд 
на світ. Головне – не сам спосіб вираження, 
яким користувалися художники цього жанру, 
а їхнє сприйняття реальності. Вони зображали 
те, що добре знали і відчували рутину, яку 
спостерігали повсякчас.

Оскільки Катерина Білокур не отримувала 
освіти за своїм покликом, науку мистецтва 
мала опановувати самостійно. Внаслідок 
цього її творчість стала унікальною. Білокур 
не ґрунтувала полотно довгий час, бо не 
знала, що це необхідно: фарби тьмяніють 
і втрачають яскравість. Згодом Катерина 
опанувала цей процес, але теж на свій розсуд 
– вона покривала полотно не ґрунтівкою, а 
сумішшю різних фарб декількома шарами і 
таким чином готувала майбутній фон роботи.  
Художниця не робила ескізів і навіть не 
наносила контури на полотно. Малювала 
завжди на природі та переносила мольберт 
від квітки до квітки, заповнюючи картину. 
Саме вони й є основним мотивом Білокур. 
Треба зазначити, що після 1955 року, коли 
Спілка художників України направила групу 

художників разом з нею до Будинку творчості 
на хутір Шевченка, її творчість змінилася. 
Після тісного контакту з іншими майстрами 
Білокур почала активніше вдосконалювати 
свою техніку та розширювати свої горизонти. 
Вона починає малювати в графічному стилі та 
майже майстерно опановує акварель.  Важко 
уявити, як би змінилося життя людини, якби 
батьки вирішили інакше. Катерина закінчила 
би школу, вступила в миргородський або 
київський технікум, отримала таку бажану 
освіту художниці та переїхала до Києва. 
Звісно, ми не знаємо, чи стала б вона в такому 
випадку тією Катериною Білокур, котру ми 
зараз знаємо. На Міжнародній виставці в 
Парижі (1954 р.) було виставлено три картини 
Картини Білокур. Саме там їх побачив Пабло 
Пікассо. Вражений, він сказав: Якби ми 
мали художницю такого рівня майстерності, 

то змусили б заговорити про неї цілий світ!  
Окрім спільного стилю, у кожній культурі 
примітивісти демонстрували щось особливе. 
Пікассо не дарма сказав цю фразу. Крім того, 
що він оцінив геній художниці, він також 
показав нам, як мало ми насправді цінуємо 
те, що живе в нашій країні. Адже Катерина 
Білокур розквітла саме в українській культурі.

У примітивному мистецтві художник нікого 
не наслідує, а лише повністю переносить себе 
на полотно. Якщо бажаєте: примітивізм – це 
сингулярність живопису. Наївне мистецтво 
цінне тим, що воно максимально щире і 
чесне. У ньому немає страху перед каноном 
і мистецтва заради марнославства. Це 
мистецтво заради мистецтва, заради любові до 
мистецтва. Мистецтво заради квітів.

Марія Приймаченко 
– ікона примітивіського стилю

Вплив примітивізму відчувається у більшості 
авангардистських течій 20-го століття 
— фовізмі, експресіонізмі, сюрреалізмі, 
течії «нових диких». В деяких течіях він 
є основоположним стилем. Художники-
примітивісти малюють життя справжнім, 
позитивним і світлим.

Коли споглядаєш ці яскраві, щирі та «наївні» 
картини вони нагадують дитячі малюнки, але 
насправді за простими формами ховається 
глибокий зміст, складні образи та багатий 
внутрішній світ. Не варто недооцінювати роль 
примітивного мистецтва в культурі загалом, 
адже все геніальне – просто!

Найвидатнішими майстрами «наївного 
мистецтва» стали люди без спеціальної освіти 
з різних куточків світу. Запрошую вас до 
перегляду робіт метрів примітивізму:

Марія Приймаченко (1909–1997) – 
українська народна художниця, представниця 
«народного примітиву» («наївного мистецтва»); 
лауреат Національної премії України ім. Т. Г. 
Шевченка, одна з найвідоміших українських 
художниць. Заслужений діяч мистецтв УРСР 
з 1970, народна художниця України. 2009 
рік — за рішенням ЮНЕСКО — визнано 
роком Марії Приймаченко.Марія Оксентіївна 
Примаченко, народилася і прожила все життя 
в селі Болотня на Київщині (тоді Київська 
губернія, Російська імперія), у родині теслі 
Оксентія Григоровича (майстрував дворові 
огорожі у вигляді стилізованих головкатих 
зображень) та визнаної майстрині-
вишивальниці Параски Василівни (свої 
сорочки Марія вишивала власноруч). Джерела 
її натхнення в настінних хатніх розписах, в 
орнаментальному та пісенному багатстві з 
колисковою матері. Творчість Примаченко 
ввібрада розмаїту школу народного мистецтва, 
багатовікову культуру народу: від медяників 
у вигляді фантастичних звірів, весільних 
виробів з тіста, якими славилася вона в селі, 
і старовинних тканин, килимів, вишивок, 
вибійок.

Продовження у наступному номері «НД»

УКРАЇНСЬКІ ПРИМІТИВІСТИ: 
НАЇВНЕ МИСТЕЦТВО ЦІННЕ ТИМ, 
ЩО ВОНО МАКСИМАЛЬНО ЩИРЕ І ЧЕСНЕ…

Марія Приймаченко

Катерина Білокур
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Оцінка дії об’єкту проектування на навколишнє природне 
середовище виконана відповідно до вимог чинного законо-
давства.
Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих то-

варів, майданчик для розвантаження товарів, майданчик для 
тимчасового паркування автомобілів на 35 м/м, майданчик 
для тимчасового паркування автомобілів для маломобільних 
груп населення на 3 м/м, майданчик для контейнерів із сміт-
тям, парковка для велосипедів та очисні споруди передбача-
ється за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с.Гора. на 
земельній ділянці приватної власності, площею 0,481 га. Ка-
дастровий номер: 3220883201:01:002:0137. Цільове призна-
чення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будин-
ків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудо-
ви, які використовуються для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) (Місто-
будівні умови та обмеження для проектування об’єкту будів-
ництва №66-н «Нове будівництво магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів зі складським приміщенням в с.Гора 
Бориспільського району Київської області» від 24.12.2020р.
Будівництво магазину передбачається без виділення черг. Ос-

новні роботи включають:
- роботи з вертикального розпланування та розробку котло-

вану під фундаменти;
- монтаж залізобетонних фундаментів стаканного типу, фун-

даментної балки, залізобетонної плити по ґрунту, залізобетон-
них колон, металевих сходин, металевої балочної клітки  по-
криття, покрівлі з мембрани по профлісту, металевих стойок 
фахверку, сендвіч-панелей стінової огорожі;
- внутрішні монтажні та оздоблювальні роботи;
- інженерне забезпечення об’єкту – водопостачання, каналі-

зація, опалення, вентиляція, пожежна сигналізація, електричні 
мережі;
- технологічне оснащення;
- влаштування зливних очисних споруд;
- благоустрій території.
Вплив на навколишнє середовище буде спостерігатися в пе-

ріод проведення будівельних робіт, які носять короткостроко-
вий та тимчасовий характер і в період експлуатації. 
Джерелами забруднення навколишнього середовища бу-

дуть: 
- в період проведення будівельних робіт: двигуни внутріш-

нього згоряння будівельної техніки, переміщення земляних 
мас, процеси зварювання та фарбування, накопичення відхо-
дів;
- в період експлуатації: двигуни внутрішнього згоряння авто-

мобілів на майданчиках для розвантаження товарів, тимчасо-
вого паркування автомобілів на 35 м/м та тимчасового пар-
кування автомобілів для маломобільних груп населення на 3 
м/м, очисні споруди, накопичення відходів.
Джерелом водопостачання є централізована водопровідна 

мережа с.Гора, по вул. Бориспільська (технічні умови № 100 
від 03 грудня 2020 року на водопостачання об’єкта). 
Водовідведення господарсько-побутових стічних вод перед-

бачено у централізовану каналізаційну мережу с. Гора (тех-
нічні умови № 100 від 03 грудня 2020 року).
Опалення об’єкту проектування – індивідуальне. У примі-

щенні торгівельної зали запроектована система повітряного 
опалення за допомогою VRF-систем. Для приміщень адміні-
стративно-побутового комплексу та складських приміщень 
опалення передбачається за допомогою електричних конвек-
торів.
Електропостачання від централізованих мереж. 
Об’єкт проектування не підпадає під дію закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» відповідно до вимог визначених у 
частинах 2, 3 ст. 3 Закону.
Вплив на земельні ресурси в результаті діяльності об’єкту – 

допустимий.
Поводження з відходами передбачається здійснювати у від-

повідності з вимогами ЗУ «Про відходи». 
Електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань і інших 

шкідливих чинників при роботі об’єкту проектування не вини-
кає. Об’єкт не робить негативного впливу на геологічне сере-
довище, на мікроклімат, на рослинний, на тваринний світ і на 
заповідні об’єкту. 
Рівень звукової потужності не перевищить санітарних норм 

встановлених ДБН В.1.1-31:2013.
Замовник бере на себе зобов’язання здійснювати проектні рі-

шення відповідно до норм і правил охорони навколишнього 
природного середовища і вимог екологічної безпеки на етапі 
створення і експлуатації об’єкту.
Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом 30 днів 

після опублікування Заяви про наміри до Гірської сільської ради, 
вулиця Центральна, 5, Гора, Київська обл., 08324, телефон: 
(04595) 3-65-22, електронна пошта: silrada_gora@ukr.net.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реалізації прийнятих проектних рішень у РП «Нове будівництво магазину продовольчих та 

непродовольчих товарів за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора»

Підприємство ТОВ «НІКАТРАНСГАЗ» складається з двох 
проммайданчиків, які розташовані за адресами: пром-
майданчик №1: 07805, Київська обл., смт Бородянка,                       
вул. Вокзальна, буд. 4; проммайданчик №2: 07201, Київ-
ська обл., смт Іванків, вул. Поліський шлях, буд. 3.
Проммайданчик №2 займається реалізацією скрапленого 

газу (пропан-бутан) через мережу АГЗП.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем 

впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря.
На території проммайданчика №2 , яке розміщене за 

адресою07201, Київська обл., смт Іванків, вул. Поліський 
шлях, буд. 3, розміщуються: газовий моноблок, складське 
приміщення. Унаслідок виробничої діяльності в атмос-
ферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: 

НМЛОС: пропан - 0,534 т/рік, бутан - 0,616 т/рік. Всьо-
го нараховується 1 (одне) стаціонарних джерело викиду 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря: газовий 
моноблок. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря не створюють перевищення рівня забруднення ат-
мосферного повітря на межі розміщення житлової забудо-
ви, допустимого санітарними нормами.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в 

місячний термін після публікації у Броварській районній 
державній адміністрації за адресою: Департаменті еко-
логії та природних ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 
1/2-а, тел. (044) 279-01-58.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКАТРАНСГАЗ» 
(юридична адреса: 03062, м. Київ,  просп. Перемоги, буд. 90/1) повідомляє про 

наміри отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
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Вже всьоме Klitschko Foundation та 
Аспен Інститут Київ реалізовують фі-
лософський проєкт для підлітків «Об-
рії майбутнього». «Обрії майбутнього» 
– онлайн-семінар для підлітків, який 
допоможе учасникам/цям розвинути 
навички критичного та креативного 
мислення, сформувати цілі на майбутнє 
та визначити свій життєвий шлях. За 4 
роки існування проєкту понад 100 під-

літків взяли участь у проєкті і реалізували власні локальні філософські 
семінари, до яких залучили близько 1000 своїх однолітків. 

Зараз Klitschko Foundation та Аспен Інститут Київ шукають учасників 
на 7 філософський онлайн-семінар! У 2021 році проєкт пройде 26-30 
березня у онлайн-форматі через застосунок Zoom. 

На філософському семінарі учасники:
- обговорять теми, які хвилюють підлітків: покликання у житті, лю-

бов, гідність, щастя, моральні цінності тощо. Учасники заздалегідь от-
римають збірку матеріалів для попереднього ознайомлення з темами 
через класичні філософські тексти та біографії лідерів;

- разом з модераторами/ками вестимуть діалог, переглянуть навчаль-
ні відео та фільми, проаналізують філософські тексти, розглянуть 
практичні завдання;

- зустрінуться з гостями, які поділяться своєю історією досягнень і 
поразок, розкажуть про цінності і правила, якими керуються у житті.

Учасниками можуть стати вмотивовані підлітків віком 14-16 років, 
які навчаються у 10 класі, готові мислити нестандартно, взяти на себе 
відповідальність за зміни у суспільстві і стати рупором прогресивних 
ідей. 

Один із випускників проєкту, 16-річний підліток Артем, ділиться 
своїм досвідом участі в онлайн-проєкті: «Філософія, на мою думку, 

це переплетені між собою поняття про природу людини і розуміння 
навколишнього світу. Ти наче намагаєшся зрозуміти і проаналізувати 
щось нове для себе. Я вважаю, що це наука особлива для кожної люди-
ни. На проєкті, в якому я брав участь восени 2020 року я отримав мож-
ливість підтвердити свої судження, а також вкинув в свою скарбничку 
кілька феєричних ідей! Не можу не згадати роботу координаторів та мо-
дераторів, адже відразу було видно, що команда проєкту має значний 
досвід і має чим поділитись з нами, учасниками. Також підлітки, які як 
і я, брали участь у проєкті, виявились цікавими в своїх судженнях і мені 
було надзвичайно приємно провести 3 дні в такій гарній атмосфері».

Дізнатись більше проєкт, а також подати анкету можна за посилан-
ням: 

https://www.klitschkofoundation.org/projects/education/obriii-maibutn-
ogo/

ДЛЯ ДОВІДКИ: 
Klitschko Foundation – благодійна організація, що розвиває грома-

дянське суспільство в Україні. Через неформальну освіту підлітки і 
молодь опановують навички XXI століття, впроваджують здоровий 
спосіб життя, стають екологічно свідомими, вчаться проєктного підхо-
ду у житті, навчанні та у майбутній професії. Випускники проєктів ор-
ганізовують освітні заходи для однолітків та колег, таким чином стають 
амбасадорами змін у своїх громадах. 

Сайт: www.klitschkofoundation.org/
Аспен Інститут Київ – це українська позапартійна громадська спілка, 

що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства, сприяє 
розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями.

Сайт: aspeninstitutekyiv.org/
Контактна особа: 
Тарасюк Софія, асистентка з комунікацій Klitschko Foundation 
E-mail: s.tarasiuk@klitschkofoundation.org
Тел.: +380930025585

ПІДЛІТКИ МОЖУТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ФІЛОСОФСЬКОМУ СЕМІНАРІ 
“ОБРІЇ МАЙБУТНЬОГО 7.0”!
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ЖИТЕЛЯМ КИЇВЩИНИ (ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ)
Пільги на комунальні послуги 

та субсидії отримують 30,2% 
жителів Київщини. Для цих 
людей у місяць від держави на 
область надходить понад 252 
млн грн. Завдяки цьому вони 
мають можливість сплачувати 
за житлово-комунальні послу-
ги менше та економити сімей-
ний бюджет. Про це «Новій 
Добі» розповів юрист Фундації 
«Чинність закону» - Максим 
Чорний

«Тема тарифів сьогодні ак-
тивно обговорюється серед 
населення. Відповідні рішення 
задля стабілізації ситуації уже 
прийняті. Серед них – вста-
новлення граничної ціни на 

газ Урядом на рівні 6,99 грн за кубометр і 
проведення аудиту вартості житлово-ко-
мунальних послуг у всіх населених пунк-
тах. Паралельно держава надає українцям 
соціальну підтримку. Пільги, і субсидії 
дозволяють людям зберегти зароблені 
кошти. Якщо є такі можливості, ними 
потрібно користуватись. Тим більше, за-
раз процес їх оформлення став значно 
простішим», – зазначив Василь Володін.

Він уточнив, що всі домогосподарства, 
які отримують субсидії, не відчувають 
підвищення тарифів. Якщо вартість ко-
мунальних послуг зростає, відповідно 

збільшується і розмір допомоги.
Отже, куди потрібно звертатись жите-

лям Київщини для подання документів?
До уповноважених посадових осіб ви-

конавчого органу сільської, селищної, 
міської ради відповідної територіальної 
громади або посадових осіб центру на-
дання адміністративних послуг.

Упродовж трьох робочих днів з дати 
надходження вони передають документи 
відповідному структурному підрозділу з 
питань соціального захисту населення 
для подальшого розгляду.

До Міністерства соціальної політики 
України безпосередньо в онлайн-режимі.

Подати документи можна дистанційно. 
Для цього необхідно скористатися серві-
сом «Електронні послуги», де слід зареє-
струватися або увійти за допомогою елек-
тронної пошти. Після заповнення форми 
на сайті можна отримати PDF-версію до-
кумента, яку потрібно буде роздрукувати, 
підписати і віднести в орган соціального 
захисту.

Щоб не відвідувати соцзахист, треба за-
реєструватися або увійти на сайт за допо-
могою електронного цифрового підпису 
чи з ідентифікацією BankID. Після цього 
з’явиться можливість не тільки заповни-
ти, але й підписати документи в електро-
нному вигляді.

Після входу в систему потрібно буде 
заповнити електронні форми. Йдеться 

про заяву на призначення виплат і їх на-
дання в грошовій формі, а також подачу 
декларації про доходи та витрати. Після 
підтвердження внесених даних на адресу 
електронної пошти надходить повідом-
лення про підтвердження реєстрації та 
подачу документів.

Насамкінець, Максим Чорний заува-
жив, що коло людей, які мають право на 
отримання субсидій, наразі розшири-
лось.

Наприклад, користуватись перевагами 
соціальної підтримки тепер можуть сім’ї, 
які використовують електричну енергію 
для опалення або отримують допомогу 
по частковому безробіттю у зв’язку з за-
провадженням карантину.

А ось людям, які субсидії вже оформи-
ли, турбуватись про їх перепризначення 
не потрібно. На час дії карантинних норм 
усі перерахунки  на наступні періоди 
здійснюються автоматично.




