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У ці дні, коли ми згадуємо про нашого 
Великого Кобзаря, «Нова Доба» вирішила 
нестандартно вшанувати Тараса Григо-
ровича Шевченка, ми публікуємо статтю 
російської журналістки Марії Ромахіної (у 
перекладі редакції «Нової доби» на укра-
їнську мову)… Оскільки ця стаття яскра-
во ілюструє той факт, що, навіть у часи 
військового протистояння між нашими 
країнами і масового засилля у Росії анти-
української пропаганди, вони визнають 
геній Тараса і його значення для світової 
культури. Особливо стаття цікава тим, що 
Тарас Григорович довго жив у Росії і ство-
рив на цій території велику частину свого 
творчого доробку. Але, навіть живучі там, 
Великий Кобзар частенько висловлю-
вав несприйняття російської імперскості. 
Найкраще, як на нашу думку висловився 
Шевченко у поемі-комедії «Сон», де поча-
ток, особливо в контексті нинішніх подій, 
видається як пророцтво:

«Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину»…

На Смоленському цвинтарі у Санкт-Пе-
тербурзі біля входу до церкви Смоленської 
ікони Божої Матері лежить великий камінь 
з позолоченою написом «Тарас Шевчен-
ко». Це місце першого поховання знаме-
нитого українського поета, який помер 
в Петербурзі від важкої хвороби майже в 
день свого народження, 26 лютого (10 бе-
резня) 1861 року.  

Майбутній український поет Тарас Гри-
горович Шевченко народився 25 лютого (9 
березня) 1814 року в родині селян-кріпаків 
у селі Моринці Звенигородського повіту 
Київської губернії, проте ріс в селі Кири-
лівка того ж повіту і саме це село вважав 
своєю батьківщиною. Дитинство Тараса 
було важким. Мати померла дуже рано, а 
мачуха чужих дітей не любила. Коли помер 
і батько Шевченко, Тарасу було всього 11 
років Спадщини молодшому синові він ні-
якого не залишив, сказавши: «Сину Тарасу 
з мого хазяйства нічого не потрібно; він не 
буде пересічною людиною: з нього вийде 
або щонебудь дуже гарне, або великий не-
гідник; для нього мій спадок або нічого не 
не буде вартий, або нічим йому не допомо-
же». Мачуха карала його за будь-яку прови-
ну, а іноді і без жодного приводу. Хлопчи-
кові подобалося малювати, і його віддали у 
навчання дякам-малярам. Там теж доводи-
лося терпіти побої, і Тарас частенько збігав 
від таких вчителів.

ЖІНКИ – ПІДПРИЄМЦІ В УКРАЇНІ: 
ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ

КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА ДЛЯ КИЇВЩИНИ
«єМалятко» НА ПОРТАЛІ «ДІЯ».

За даними міжнародного рейтингу 
гендерної рівності The Global Gender 
Gap Index 2020 rankings, допоки жодна 
з країн світу не досягла гендерного 
рівноправ’я. Попереду ‒ Ісландія (з ре-
зультатом 0,87). Україна посіла 59 
місце із 152 країн. Згідно з даними 
Всесвітнього економічного форуму, 
для досягнення гендерної рівності 
в світовій економіці знадобиться 

ще близько 250 років. А глобальний 
паритет в оплаті праці ймовірно буде 
досягнуто лише в 2277 році. 

Це все глобальні світові метрики. А 
що в нас в Україні? Чи скорочується 
гендерний розрив з року в рік? Як 
виглядає гендер в частині ведення 
бізнесу? Про жінок-бенефіціарок та їх 
частку від загальної кількості відкритих 
бізнесів в Україні далі піде мова.  

Відтепер для жителів Київ-
щини сервіс дозволяє подати 
онлайн-заявки на отримання 
таких послуг, як: державна ре-
єстрація народження та визна-
чення походження дитини;
реєстрація місця проживання;
призначення допомоги при 

народженні дитини;
призначення допомоги на ді-

тей, які виховуються у багато-
дітних сім’ях;
внесення відомостей про ди-

тину до Реєстру пацієнтів, що 
ведеться у центральній базі да-
них електронної системи охо-
рони здоров’я;
реєстрація у Державному реє-

стрі фізичних осіб – платників 
податків;
видача посвідчень батьків ба-

гатодітної сім’ї та дитини з ба-

гатодітної сім’ї;
визначення належності ново-

народженої дитини до грома-
дянства України;
внесення інформації про но-

вонароджену дитину до Єдино-
го державного демографічного 
реєстру з присвоєнням унікаль-
ного номера запису в ньому;
надання одноразової нату-

ральної допомоги «пакунок 
малюка» за місцем проживання 
або перебування її отримувача;
надання грошової компен-

сації вартості одноразової на-
туральної допомоги «пакунок 
малюка».
Розробники порталу «Дія» за-

значають, що подання заявки 
займає буквально 10 хвилин. 
За отриманням послуг батьки 
можуть звертатись упродовж 
року з дня народження дити-
ни. Обов’язковою умовою є 
наявність номеру медичного 
висновку.
Нагадаємо: на Київщині впро-

довж минулого року народи-
лись понад 10 тисяч немовлят.  
серед новонароджених – 5 322 
хлопчиків і 4 935 дівчаток.
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НОВИНИ КИЇВЩИНИ

У ЗОНУ ЧАЕС ПОТІК ТУРИСТІВ 
СКОРОТИВСЯ УТРИЧІ

У зону ЧАЕС потік туристів 
скоротився утричі

Зону відчуження відвідало 
понад 36 тисяч туристів. При 
цьому збільшилася частка укра-
їнських відвідувачів.

Через пандемію коронавіру-
су Чорнобильську зону в 2020 
році відвідало втричі менше ту-
ристів, порівняно з 2019 роком. 
Про це сказав заступник голови 
Держагентства з управління зо-
ною відчуження (ДАЗО) Мак-
сим Шевчук, повідомляє Укрін-
форм у четвер, 25 лютого.

“Потік туристів впав майже 
на 70%, але це загальносвітова 
тенденція, викликана пандемі-
єю”, – сказав Шевчук. За його 

словами, кількість туристів, що 
відвідали зону відчуження, зни-
зилася зі 123 403 осіб у 2019 році 
до 36 470 осіб у 2020 році. При 
цьому збільшилася частка укра-
їнських відвідувачів.

“У 2020 році половина від-
відувачів були українцями, що 
перевищило показники 2019 
року”, 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: 
ОЧИМА РОСІЙСЬКОЇ 
ЖУРНАЛІСТКИ. 
ПОВАГА КРІЗЬ ЗУБИ…

«НОВІЙ ДОБІ» СТАВ ВІДОМИЙ ПОЧАТОК 
ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ 

В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

24 лютого 2021 року Київська 
область одержить партію вакцини 
Oxford/AstraZeneca (Covishield) 
для проведення першого етапу 
імунізації проти COVID-19.

Одразу після отримання партії 
вакцини, розпочнеться першо-
чергова вакцинація медиків із мо-
більних бригад з імунізації.

Запрошуємо представників 
засобів масової інформації взяти 
участь у брифінгу з приводу по-

чатку вакцинації, який проведуть 
координатор вакцинації в Київ-
ській області, лікар-представник 
мобільної групи та перший вак-
цинований.

Місце: м. Бровари, вул. Шев-
ченка 14. Відділення екстреної не-
відкладної допомоги Броварської 
багатопрофільної лікарні.

Орієнтовний час: 15.00.

Важливо: у разі зміни часу, по-
відомимо про це додатково. Слід-
куйте за сайтом та офіційною ФБ 
сторінкою Київської ОДА.

Акредитація відбувається до 
9.00 24 лютого 2021 року за тел.: 
097 570 34 95.

Нагадуємо про обов‘язкове 
використання засобів особистого 
захисту (маски, респіратори)!

«Нова Доба» у співпраці із фахівцями 
компанії з бізнес-розвідки YouControl 
проаналізували кількість відкритих біз-
несів жінками і чоловіками за останні 10 
років. Які форми бізнесу обирають та в 
яких галузях? Скільки бенефіціарок серед 
330 найбільших за виручкою компаній 
України? Читайте в аналітичному до-
слідженні про власниць бізнесу в цифрах 
і коментарях, створеному спеціально до 

Міжнародного жіночого дня.

НЕСВЯТКОВИЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕС – ЖІНОЦТВА
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Майже 3 млн бізнесів за 10 років
За останні 10 років і два місяці в Україні 

відкрили 2 млн 772 тис. 787 бізнесів, згід-
но з аналітичними даними YouControl. З 
них ФОПів – 2 млн 276 тис. і майже 497 
тисяч компаній (комерційних організа-
ційно-правових форм). Найактивніше 
бізнес відкривали у 2018 р., найменше ‒ у 
2012 і 2014 рр. 

Щодо двох останніх років, то у “коро-
накризовому” 2020 р. у порівнянні з 2019 
р. відкрито майже на 6% менше ФОПів 
та на 25% менше компаній. Але це все 
одно значно більше, ніж у 2014 р. 

У 2020 р. жінки відкрили на 5% більше 
ФОПів, ніж чоловіки

Кількість відкритих бізнесів чолові-
ками і жінками з 2010 року до сьогодні 
різниться. У жінок на 25 тис. ФОПів 
більше. Це означає, що за 10 років жінки 
ставали підприємицями на 1% частіше. 
А якщо брати до уваги лише минулий 
рік, то частка відкритих ФОПів жінками 
склала на 5% більше від підприємств, 
відкритих чоловіками. Загалом, останні 
4 роки поспіль зберігається тенденція, 
коли жінки відкривають ФОПи частіше 
за чоловіків. 

Одначе, сумарно за останнє десятиліт-
тя чоловіки майже втричі випереджають 
жінок у відкритті компаній: 320 тис. 
проти 129 тис. До речі, в 10% компаній 
кінцевий бенефіціарний власник досі 
не розкритий через відсутність даних в 
реєстрі.

За 10 років розрив між кількістю від-
критих компаній чоловіками і жінками 
мало змінювався з року в рік. Проте, все 
ж невеликі зміни є. Так, у 2010 році роз-
рив складав 40%, у 2015 – 38%, а у 2020 
– майже 36%.  

Ганна Сахно економістка Центру еко-
номічної стратегії: “Жінки частіше ре-
єструються як ФОП (у 90% випадків), 

аніж ТОВ або ПП, тому що ця форма 
організації власної справи більше підхо-
дить для галузей, в яких жінки хотіли би 
себе реалізувати. Це, в першу чергу, сфе-
ра послуг: індустрія краси, виготовлення 
одягу, хендмейд прикрас та домашнього 
декору. Також ФОП – це легальний фрі-
ланс. Жінки заробляють як перекладач-
ки, SMM-менеджерки, позаштатні жур-
налістки, копірайтерки, репетиторки 
тощо. До того ж ФОП набагато легше за-
реєструвати та дешевше обслуговувати, 
ця форма більше підходить початківцям.

Жіноче підприємництво набирає обер-
тів не тільки в Україні, але й у світі. В 
нашій країні за останні роки з’явилась 
велика кількість програм  з підтримки 
саме жіночого бізнесу як від місцевих, 
так і від міжнародних партнерів. Акти-
візувались жіночі громадські організа-
ції, будується потужне комьюніті жінок 
у бізнесі. Жінки опановують нові галузі 
економіки, де доцільніше реєструвати 
компанію: це, наприклад, туристичні 
агентства, юридичні та фінансові послу-
ги”. 

В українських бізнес-центрах частка 
бізнесменок виросла 

За останні три роки у найбільших мі-
стах України спостерігається скорочен-
ня гендерного розриву. Найпомітніші 
зміни відбулися у Києві: станом на 
кінець лютого 2018 року відсоток жі-
нок-власниць компаній тут дорівнював 
23%, а зараз сягає 26%. У Дніпрі й Одесі 
три роки тому жінок-бенефіціарів було 
по 25%, а станом на 2021 рік маємо по 
27%. Збільшилася кількість підприє-
миць і у Львові: було 24% стало 26%. А 
от у Харкові лише на 1% зросла кількість 
жінок-власниць бізнесу: з 25% до 26%. 

У 16 разів менше жінок, ніж чоловіків, 
серед бенефіціарів у ТОП-330 найбіль-
ших за обсягом виручки компаніях у 
2019 році.

Фахівці YouControl проаналізували 
дані кінцевих бенефіціарних власників 
(КБВ) 330-ти найбільших за виручкою 
компаній у 2019 році (від 2 млн 853 тис. 
грн до 85 млн 729 тис. грн) Як з’ясува-
лося, лише в 11 компаніях єдиним бе-

нефіціарним власником є жінка (назви 
компаній див. в кінці дослідження). 
Одначе, в трьох з цих компаній жінки 
є номінальними власницями. Тобто не 
є реальними бізнес-леді і не беруть без-
посередньої участі в процесі прийняття 
рішень, а лише здійснюють управління 
на користь третіх осіб, зазвичай, родичів 
(чоловіка, брата, батька). Ще в 24 компа-
ніях із 330-ти серед власників є одночас-
но і жінки, і чоловіки. І 185 найбільших 
бізнесів належать виключно чоловікам. 
Ще 33% компаній не вказали КБВ.

“Я б дивилася на статистику позитив-
но, – коментує Ярослава Кравченко, 
засновниця “Дикого театру”, ведуча, 
амбасадорка міжнародного руху солідар-
ності за гендерну рівність “HeForShe”. 
– Скорочення розриву свідчить про те, 

що суспільство розвивається. На жаль, 
принципи рівності не так швидко за-
своюються суспільством, як би того 
хотілось. Та зрушення є. Маса освітніх 
проєктів, мистецьких, соціальних, що 
розповідають жінкам про можливості, 
вчать лідерству, вчать будувати своє – 
дають результати. Чим далі – жінки ста-
ють сміливішими і починають своє під-
приємництво хоча б з ФОП. Серед мого 
оточення – половина управлінців кру-
тими проєктами – саме жінки. Напри-
клад бренд “Заріна”, заснований у 1998 
р., чи стартапи і ініціативи 2010-х, такі 
як: “Патент.бот”, “Всі свої”, “Таблеточ-
ки”, – за ними жіночі обличчя.

А в тому, що жінок серед бенефіціарів 
найбагатших бізнесів України всього 
3%, негативну роль відіграє і традиція, і 
стереотипи, які є у суспільстві. Жінки у 
нас креативні, гнучкі, обізнані, їм виста-

ЖІНКИ – ПІДПРИЄМЦІ В УКРАЇНІ: 
ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ

Предметом діяльності підприємства ТОВ «БРАНД РЕНТ ЕСТЕЙТ» є надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруд-

нення атмосферного повітря.
На території підприємства, яке розміщене за адресою: 08032, Київська обл, 

Макарівський  р-н, с. Березівка, вул. Польова, 1-В, розміщуються: адміністра-
тивні приміщення, котельня №1 з одним твердопаливним котлом, котельня №2 з 
двома газовими котлами, та складські приміщення. Унаслідок виробничої діяль-
ності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,029 
т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,041 
т/рік, оксид вуглецю 0,101 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перера-

хунку на діоксид сірки 0,002 т/рік, ртуть та її сполуки(в перерахунку на ртуть) 
0,00000003 т/рік, вуглецю діоксид 27,175 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] 0,00043 т/
рік, метан 0,0008 т/рік. Валовий викид забруднюючих речовин становить 27,349 
т/рік. Всього нараховується 2 (два) стаціонарних організованих джерела викиду 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 2 (дві) труби від котельнь. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня 
забруднення атмосферного повітря на межі розміщення житлової забудови, до-
пустимого санітарними нормами.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після 

публікації у Макарівській селищній раді за адресою: 08001, Київська обл. Ма-
карівський р-н, смт Макарів, вул. Димитрiя Ростовського, 30, тел./факс: 045-
785-29-76

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАНД РЕНТ ЕСТЕЙТ»  
(юридична адреса: 03115, м. Київ, Михайла Котельникова, буд. 31) 

повідомляє про наміри отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
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1. Інвестор (замовник) – Фізична особа Войцех Дмитро Петрович, паспорт серія 
ВК № 443961, виданий Артемівським МВ ГУМВС України в Донецькій області.
2. Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти) – будівництво 

багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадсько-побутового 
призначення  по вул. Лісова 8 в м. Ірпінь, Київської області. Земельна ділянка не 
відноситься до охоронної зони. 
3. Характеристика діяльності (об’єкта) – на підставі завдання на проектування пе-

редбачається будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями 
громадсько-побутового призначення  в м. Ірпінь, Київської області  вул. Лісова 8. 
Транскордонний вплив відсутній.
Технічні і технологічні дані – джерело теплопостачання – джерелом поквартирного 

теплопостачання є двох-контурний газовий котел марки BOSCH WBN 6000-24C RN 
(112шт.),  максимальною тепловою потужністю 24,00 кВт (кожен). 
Для задоволення потреб мешканців будинку та відвідувачів проектом прийнято 

згідно генерального плану всього 73 машиномісць.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – будівництво житла 

для населення.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – 0,6 га (Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію інших речових права на земельні ділянки: № 190093082 
та №192878269). Кадастрові номери 3210900000:01:047:0197 – 0,4га, та 
3210900000:01:047:0274 - 0,2га.
сировинних – при будівництві:
щебінь з природного каменю, суміші бетонні готові важкі, розчин цементний важ-

кий, суміш асфальтно-бетонна, металоконструкції.
Сировина для будівництва надходить від підприємств України.
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):- на період будівництва від існуючих 

інженерних мереж відповідно ТУ.
На період експлуатації: річна потреба палива (газ) – 4919,6 нм3 /рік
                                     річна потреба електроенергії - 149,5 МВт х год/рік
водних: на період будівництва водоспоживання відповідно ТУ. 
на період експлуатації:річна потреба – 30,315 тис.м3/рік.
Трудових: будівництво забезпечуватиметься силами українських будівельних і 

монтажних організацій. 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – За рахунок існую-

чих автомобільних доріг з додатковим облаштуванням під’їзних шляхів до об’єкту. 
Транспортне забезпечення відповідно до договорів з експлуатаційними та буді-
вельними організаціями.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами.
Екологічні обмеження під час планованої діяльності обумовлюються норматив-

ними документами, що регламентують безпеку навколишнього середовища. Ос-
новними обмеженнями є:
- ступінь забруднення навколишнього середовища від проектованої діяльності не 

повинна перевищувати нормовані показники;
- способи утилізації та місця складування відходів повинні відповідати норматив-

ним вимогам та дозвільним документам.
- акустичні впливи не перевищують нормативи відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 

«Захист від шуму»;
- дотримання санитарно-гігієнічних норм по ГДВ прийнятих згідно законодавства, 

дотримання правил приймання стічних вод відповідно ДСП №173;
- урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних діля-

нок та будівель, що оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про 
основи містобудування»;
- майново-правові питання вирішити в установленому чинним законодавством 

порядку;
- забезпечити вільну зону для пішоходів і відвідувачів обєкта;
- в об’ємно-просторовому рішенні забезпечити композиційну узгодженість з ото-

чуючим середовищем;
- замовнику забезпечити виконання вимог ст. 25 Закону України «Про архітек-

турну діяльність» щодо права громадян та громадських організацій брати участь 

в обговоренні архітектурних рішень проектів у встановленому порядку та порядку 
громадського обговорення містобудівної документації та проектів будівництва, а 
також порядку урахування в них пропозицій громадськості, які визначаються за-
коном.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – Інже-

нерна підготовка території включає топографічну зйомку, планування майданчи-
ка та облаштування автомобільних проїздів до об’єкта будівництва, винос мереж, 
влаштування майданчика для складування, освітлення земельної ділянки. 
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на на-

вколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – вплив комплексу робіт з будівництва та експлуатації на клі-

мат і мікроклімат пов’язаний з викидами в атмосферне повітря парникових газів, 
що утворюються при згорянні палива у котельні вуглекислого газу, окису діазоту 
та метану.
повітряне
під час будівництва:
- очікується незначний викид забруднюючих речовин: вихлопні гази двигунів буді-

вельної техніки та аерозолі, що утворюються під час електрозварювання;
під час експлуатації: пропозиції по нормативах гранично допустимих викидах за-

бруднюючих речовин у атмосферне повітря зазначені в проекті і не перевищують 
допустимі нормативи. Вплив на атмосферне повітря не перевищує ГДК.
водне:
на період будівництва:
– для санітарно-побутових і службових приміщень використовують тимчасові пе-

ресувні приміщення, які є в будівельній організації. Водопостачання та каналізу-
вання буде підключено відповідно до ТУ централізовано.
Миття, заправка і технічне обслуговування будівельної техніки повинні проводи-

тися на спеціалізованих підприємствах, поза об’єктом.
на період експлуатації:
- водопостачання від існуючих мереж відповідно до ТУ.
грунт – при експлуатації негативний вплив на грунт не очікується за рахунок пе-

редбачених охоронних заходів: всі покриття на території передбачені з дрібнозер-
нистого асфальтобетону, оздоблення фасадів, на ділянці передбачене організова-
не відведення стічних вод, встановлені спеціально відведені місця для тимчасового 
зберігання відходів). 
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив на рослинний світ буде ви-

значено відповідно до постанови №1045 від 01.08.2006р. План благоустрою та 
озеленення території надається. Об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність не змі-

нить сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання 
населення;
навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єкти техногенного се-

редовища не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в 
зоні спостереження не викликатиме ніяких обмежень у їх діяльності. На техногенне 
середовище впливи відсутні.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 

знешкодження або безпечного захоронення: 
на період будівництва:
-відходи видаляються на утилізацію згідно укладених договорів з спеціалізовани-

ми організаціями в місця погодження:
на період експлуатації:
- побутові відходи, пакувальні та тара пластикова дрібна використана будуть ви-

возитись по договорів. 
11. Обсяг виконання ОВНС – в відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні 
і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”. 
Зауваження та пропозиції можна надсилати протягом одного місяця з дня публіка-

ціїї оголошення на адресу Генпроектувальника: ТОВ «АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ 
«ДІМПРОЕКТ»  08200,  Київська обл., м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, буд. 26-а, прим 
№81.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

чає усього, крім, можливо, сміливості”.
ТОП галузей, де власниці найбільших 

компаній ‒ жінки 
У яких галузях жінкам вдалося до-

сягти висот, аби компанії, в яких вони 
власниці або співвласниці, потрапи-
ли в ТОП-330 (за виручкою у 2019 р.)? 
Серед очевидних лідерів за основним 
КВЕДом ‒ роздрібна та оптова торгівля. 
Причому у п’яти компаніях це торгівля 
саме твердим, рідким, газоподібним па-
ливом і подібними продуктами! У двох 
компаніях ‒ торгівля зерном, необро-
бленим тютюном, насінням і корма-
ми для тварин. Ще у двох ‒ молочними 
продуктами, яйцями, харчовими оліями 
та жирами. І ще у пари ‒ роздрібна тор-
гівля в неспеціалізованих магазинах. 
Поодинокі випадки торгівлі такими 
товарами: автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами; цукром, 
шоколадом і кондитерськими вироба-
ми; косметичними товарами та туалет-
ними приналежностями в спеціалізо-

ваних магазинах. Окрім торгівлі серед 
основних КВЕДів ‒ виробництво чаву-
ну, сталі та феросплавів, розподілен-
ня електроенергії, виробництво заліз-
ничних локомотивів і рухомого складу, 

добування залізних руд, виробництво 
фармацевтичних препаратів і матеріа-
лів, а ще олії та тваринних жирів, розве-
дення свійської птиці. 

 11 компаній з ТОП-330 найбільших 
за обсягом виручки у 2019 р., де єдиним 
бенефіціаром вказана жінка:

ПП “Укрпалетсистем”
ТОВ “Альянс Ойл Україна”
АТ “Фармак”
ТОВ “Євростандарт”
ТОВ “СВІСС КРОНО”
ТОВ “Вартіс”
ПП “Оліяр”
ТОВ “Брокард Україна”
ТОВ “Юніверсал Фіш Компані”
ПАТ “Пологівський Олійноекстрак-

ційний завод”
ПП “Торговий дім ”Майола””
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
Приватне Акціонерне Товариство «Судноплавна 

Компанія «УКРРІЧФЛОТ» («АСК «УКРРІЧФЛОТ»). 
Директор- Борисенко Олександр Миколайович, 
Україна, 04071, місто Київ, вулиця Електриків, бу-
динок 8, тел.:+380445945788.

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці Козин-
ського родовища руслових пісків в Обухівського 
району Київської області.

Козинське родовище розташоване в 0,3-0,6 км 
на схід, та 0,6-2,5 км на північний схід від м. Укра-
їнка Обухівського району Київської області.

Територія Козинського родовища займає коли-
шню заплаву р. Дніпро, яка була затоплена при 
будівництві Канівського водосховища.

Корисна копалина на Козинському родовищі 
представлена алювіальними пісками заплавної те-
раси р. Дніпро, яка знаходиться під товщею води 
0,6-11,2 м. Піски кварцові світло-сірого, в верхній 
частині нерідко жовтуватого кольору, від тонких, 
дуже дрібнозернистих до дрібнозернистих.

Поклади пісків простягаються в субмеридіональ-
ному напрямку на декілька кілометрів, тобто ви-
тягнута по простяганню алювіальних відкладів р. 
Дніпро.

В 2007-09 рр. виробничим кооперативом «Гео-
лог» згідно з технічним завданням Замовника АСК 
«Укррічфлот» та у відповідності до спеціального 
дозволу на користування надрами №3018 від 
07.09.2007 р. Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України була про-
ведена геолого-економічна оцінка Козинського 
родовища піску в акваторії Канівського водосхо-
вища з метою забезпечення запасами будівельних 
пісків АСК «Укррічфлот» пісками для будівельних 
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.

Географічні координати ділянок Козинського 
родовища наступні:

Ділянка Північна
№ ПнШ  СхД
1 50° 10’ 31» 30° 45’ 48»
2 50° 10’ 40» 30° 45’ 10»
3 50° 11’ 01» 30° 45’ 07»
4 50° 10’ 56» 30° 45’ 31»
5 50° 10’ 51» 30° 45’ 41»
6 50° 10’ 42» 30° 45’ 38»
Загальна площа 0.407 км2
Ділянка Центральна
№ ПнШ  СхД
1 50° 09’ 35» 30° 45’ 30»
2 50° 09’ 50» 30° 45’ 25»
3 50° 10’ 04» 30° 45’ 41»
4 50° 09’ 51» 30° 45’ 40»
5 50° 09’ 49» 30° 45’ 41»
Загальна площа 0,138 км2
Ділянка Південна
№ ПнШ  СхД
1 50° 09’ 03» 30° 45’ 42»
2 50° 09’ 06» 30° 45’ 50»
3 50° 08’ 59» 30° 45’ 59»
4 50° 08’ 22» 30° 45’ 13»
5 50° 08’ 21» 30° 45’ 03»
6 50° 08’ 32» 30° 45’ 56»
7 50° 08’ 33» 30° 45’ 01»
8 50° 08’ 46» 30° 45’ 58»
9 50° 08’ 49» 30° 45’ 53»
10 50° 08’ 48» 30° 45’ 47»
Загальна площа 0,301 км2
В 2007-09 рр. виробничим кооперативом «Гео-

лог» згідно з технічним завданням Замовника АСК 
„Укррічфлот” та у відповідності до спеціального 
договору на користування надрами №3018 від 
07.09.2007 р. Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України була про-

ведена геолого-економічна оцінка Козинського 
родовища піску в акваторії Канівського водосхо-
вища з метою забезпечення запасами будівельних 
пісків АСК „Укррічфлот”.

В період робіт з 2007 р. по 2008 р. були про-
бурені 59 свердловин обсягом 418 м по корисній 
копалині. Підрахунок запасів виконаний у межах 
кар’єрного поля, обґрунтованого ТЕО кондицій, з 
врахуванням закладення бортів кар’єру, що до-
рівнює 1:4. 

Запаси алювіальних пісків ділянок Північна, 
Центральна та Південна Козинського родовища 
за результатами геологорозвідувальних робіт 
класифіковані за категоріями В та С1 в кількості 
3786 тис.м3. Запаси корисної копалини (піску) за 
промисловим значенням віднесені до розвіданих 
балансових запасів, а за ступенем техніко-еконо-
мічного вивчення до ГЕО-1, код класу 111.

Результати радіаційно-гігієнічної оцінки доз-
воляють віднести Козинське родовище пісків за 
ступенем радіоактивності до 1 групи відповідно 
до вимог ДБН Б В. 1.4-1.01-97 “Система норм і 
правил захисту від іонізуючих випромінювань у 
будівництві”.

Відповідно нормативним документам ”Регла-
ментовані радіаційні параметри. Допустимі рівні” 
та НРБУ-97 піски Козинського родовища можуть 
використовуватись у всіх видах будівництва без 
обмежень.

Режим роботи - сезонний, при шестиденному 
робочому тиждні в дві зміни, тривалість зміни – 8 
год. 

Річна продуктивність кар’єру з видобутку корис-
ної копалини, визначена до Технічного завдання 
Замовника, складає в середньому 150 тис м3 на 
рік.

Технічна альтернатива 1
Видобування корисної копалини відбуватиметь-

ся гідромеханізованим способом за допомогою 
плавучого гідропісконавантажувача Д-012. Вий-
нятий пісок земснарядом типу ГПП-11 наванта-
жується на водній поверхні на річні несамохідні 
баржі типу БП-67, БП-69 вантажопід’ємністю 1000 
тон, БП-71, БП-75 вантажопід’ємністю 750 т.

Переміщення плавучих земснарядів здійсню-
ється буксирувальним штовхачем. Після наван-
таження корисна копалина транспортується до 
місця розвантаження. Пісок транспортується на 
відстань від 8-ми до 25-ти км для розвантаження 
споживачам. 

Технічна альтернатива 2
Розробка підводного кар’єру гідромеханізова-

ним способом за допомогою земснаряду та пла-
вучого пульпопроводу із намивом пісків на бе-
регові карти намиву та тимчасовим зберіганням 
продукції. Економічно  і екологічно недоцільно, 
оскільки виникають додаткові викиди в атмосфе-
ру і збільшується вартість сировини.

3. Місце провадження планованої діяльно-
сті, територіальні альтернативи.

Місце розташування планової діяльності: роз-
ташоване в 0,3-0,6 км на схід, та 0,6-2,5 км на 
північний схід від м. Українка Обухівського райо-
ну Київської області в акваторії Канівського водо-
сховища.

Територіальна альтернатива 2. В зв’язку з тим, 
що родовище розвідане, запаси затверджені і має 
географічну прив’язку, територіальна альтерна-
тива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

Вплив на соціальне середовище носить пози-
тивний характер. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності полягає у створенні робо-
чих місць для населення, яке проживає в межах 
даного адміністративного району, наповненням 

місцевих бюджетів шляхом часткового зараху-
вання рентної плати за користування надрами до 
бюджетів різних рівнів, зокрема 2% рентної плати 
за користування надрами надходить до районних 
бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територі-
альних громад та 2% до обласних бюджетів за 
місцем здійснення планової діяльності (видобу-
вання корисних копалин).   

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

Режим роботи - сезонний, при шестиденному 
робочому тиждні в дві зміни, тривалість зміни – 8 
год. 

Річна продуктивність кар’єру з видобутку корис-
ної копалини складає в середньому 150 тис м3 на 
рік.

Запаси алювіальних пісків ділянок Північна, 
Центральна та Південна Козинського родовища 
за результатами геологорозвідувальних робіт 
класифіковані за категоріями В та С1 в кількості 
3786 тис.м3:

- Північна – 1708 тис.м3 (кат. С1);
- Центральна – 784 тис.м3  (в т.ч. кат. В - 351 

тис.м3,  кат. С1 - 433 тис.м3);
- Південна 1294 тис.м3 (в т.ч.  кат. В - 377 тис.

м3, кат. С1 - 917 тис.м3).
Ділянка Північна знаходиться в північній части-

ні Козинського родовища. Площа ділянки складає 
322.23 тис м2.  Середня потужність корисної копа-
лини по свердловинах по ділянці складає 7,1 м.

Центральна ділянка знаходиться в центральній 
частині Козинського родовища. Площа ділянки 
117.62 тис м2.  Середня потужність корисної ко-
палини по ділянці складає 7,3 м.

Південна ділянка знаходиться в південній части-
ні Козинського родовища. Площа ділянки 273.46 
тис м2. Середня потужність корисної копалини по 
свердловинах по ділянці складає 5,2 м.

Проектна відмітка дна кар’єру приймається по 
відмітці покрівлі підстеляючих порід і складає 
від +74,5 м до +87,4 м (Північна +81,7- 87,4 
м, Центральна - +76,7-79,0 м, Північна - +74,5-
80,1 м). В процесі розробки родовища перед-
бачається залишення шару недобору з метою 
запобігання засмічення корисної копалини підсте-
ляючими породами.

Запаси, що підраховані в межах кар’єру, відно-
сяться до промислових і складають 3786.05  тис.
м3. 

Об’єм розкривних порід в контурі кар’єру від-
сутній.

Виходячи з річної продуктивності по видобутку 
корисної копалини й обсягу проектних експлуата-
ційних запасів піску, строк існування кар’єру при 
заданій продуктивності складе 25 років.

Найбільш сприятливим періодом розробки піс-
ків гідромеханізованим способом є період із квіт-
ня по жовтень місяць. 

Розробку корисної копалини – пісків обводне-
них планується проводити плавучим землесосним 
снарядом одним уступом. Транспортування видо-
бутих пісків буде здійснюватися водним шляхом.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

 Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: Екологічні та 
інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ються згідно з вимогами законодавства України 
з дотриманням нормативів граничнодопустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне 
середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, ра-
діаційного контролю тощо. 

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 
(АСК «УКРРІЧФЛОТ»), код згідно з  ЄДРПОУ 00017733

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1: Дотри-

мання меж санітарно-захисної зони розробки ро-
довища. щодо територіальної альтернативи 2: Не 
розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1: 
Добувні роботи будуть провадитись одним 

видобувним уступом. Враховуючи умови роз-
робки родовища, гірничо-капітальні роботи, що 
пов’язані з підготовкою родовища до наступної 
експлуатації, не передбачується. При розробці 
родовища всі заходи з інженерної підготовки та 
захисту проектованої території від несприятливих 
природних умов будуть розроблятися з урахуван-
ням результатів інженерно-геологічного вишуку-
вання та наявної інфраструктури. Маркшейдер-
ські роботи здійснюватимуться спеціалізованою 
організацією. Після повного закінчення видобутку 
корисної копалини на ділянці створюється виро-
блений простір, який повністю обводнений, тому 
додаткові заходи по рекультивації земель не пе-
редбачаються. 

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до 
технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1: Топогра-
фо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування ви-
конуватимуться у необхідному обсязі згідно зако-
нодавства України.

 щодо територіальної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впли-
ву планованої діяльності на довкілля: Можли-
ві впливи планованої діяльності:

щодо технічної альтернативи 1:
 Геологічне середовище. Порушення земної 

поверхні в процесі проведення гірничих виробок 
за площею і глибиною залягання затверджених 
запасів.

 Водне середовище. Можливість замутненості 
шарів води біля робочих засобів гідромеханізації, 
носить тимчасовий характер. 

Повітряне середовище: Викиди забруднюючих 
речовин під час роботи гірничодобувного облад-
нання при проведенні видобувних робіт, розкрив-
них робіт, розвантажувально-навантажувальних 
робіт. 

Шумове забруднення. Пов’язане з роботою гір-
ничодобувного обладнання і ремонтних робіт. 

Рослинний і тваринний світ: Тимчасове збіднен-
ня флори та фауни. Вплив на екосистему водосхо-
вища внаслідок тимчасової втрати площ нагулу 
риб та від загибелі кормових організмів на площі 
видобутку піску. 

Техногенне середовище: Утворення відходів під 
час розробки родовища та експлуатації спецтех-
ніки.

 щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до 
технічної альтернативи 1 з урахуванням: діяль-
ності додаткового обладнання та автотранспор-
ту - збільшення викидів забруднюючих речовин; 
тимчасове складування видобутого піску – викиди 
пилу в атмосферне повітря; створенням бере-
гових карт намиву - збіднення флори та фауни, 
зняття верхнього родючого шару ґрунту, знесення 
зелених насаджень.

 щодо територіальної альтернативи 1: 
Ландшафт: зміни ландшафту та необхідність 

проведення рекультивації земель не передбача-
ються.

 Клімат та мікроклімат: видобуток і транспорту-
вання піску сезонний, виключаючи нерестовий та 
зимовий періоди. 

щодо територіальної альтернативи 2: Не розгля-
дається. 

9. Належність планованої діяльності до пер-
шої 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»)
Планована діяльність належить до першої ка-

тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із частиною 2, 
підпунктом 15, статті 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-УШ від 23 травня 
2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (заче-
плених держав)

 Підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля немає. 

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впли-
ву на довкілля» №2059-УШ від 29 травня 2017 
року.

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть 
включені з достатньою деталізацією наступні пла-
нові показники:

-опис місця провадження планованої діяльності 
та цілі планованої діяльності, опис основних ха-
рактеристик планованої діяльності;

-опис поточного стану довкілля та факторів до-
вкілля;

-оцінка впливу планованої діяльності на геоло-
гічне середовище, атмосферне повітря, поверхне-
ві, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний 
світ, техногенне середовище, соціальне середови-
ще;

-опис передбачених заходів, спрямованих на 
запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на довкіл-
ля, у тому числі (за можливості) компенсаційних 
заходів;

-зауваження та пропозиції які надійдуть в ре-
зультаті громадських обговорень. 

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 відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення гро-
мадського обговорення планованої 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, іншої 
інформації; надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлен-
ня. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умо-
ви її провадження. 

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського 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 за-
значається в оголошенні про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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 право 
надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень 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 про-
вадження даної планованої діяльності АСК «Укр-
річфлот» буде отримання спеціального дозволу 
на користування надрами, що здійснюється Дер-
жавною службою геології та надр України, дозвіл 
на проведення робіт на землях водного фонду, 
що видається Державним агентством водних ре-
сурсів України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськос-
ті до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, необхідно надсилати до Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел./
факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-13, e-mail: 
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департаменту еколо-
гічної оцінки та контролю.
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Стиль Примаченко, синтезуючи досвід 
поколінь, генеалогічно сягає найдавнішого 
мистецтва: палеолітичне «двочастинне» 
зображення звірів з визначеною межею голови 
і тулуба, язичницькі образи фантастичних 
чудовиськ і птахів, що знайшли відображення 
у слов’янській міфології. Традиційні символи 
народного мистецтва вона розвиває і наповнює 
новим змістом (так, солярна розетка своєрідно 
інтерпретована в «Соняшниках»).

Приймаченко у всьому була правшею, але 
писала лівою. Постійно вчилася у поліської 
природи. Не маючи в арсеналі «професійних 
хитрощів», писала на звичайному ватмані 
пензлями фабричного виготовлення гуашшю 
і аквареллю. Перевагу віддавала гуаші, щоб 
отримати соковиту, щільну декоративно виразну 
пляму з чітким силуетом. Спочатку вела лінію 
олівцем, недбало, «по-дитячому» окреслювала 
контури, потім упевнено клала колір.

Шар фарби то густий, то прозорий, що видно 
підготовчий малюнок олівцем. Мазок не 
стандартизований, позбавлений одноманітності: 
то зовсім не відчувається, то визначає форму, 
то короткий і уривчастий, то широкий і 
густий, іноді рівний, іноді дещо кострубатий. 
Динамічний мазок у композиції «Під сонцем на 
морі чайка годує своїх дітей» створює враження 
бурхливого моря. Примаченко об’єднала 
малюнок і живопис: це живописна графіка 
і графічний живопис водночас. Майстерно 
розуміючи композицію, горизонтальний формат 
використовувала для оповідальних композицій, 
послідовного розвитку руху, вертикальний — 
для репрезентативних, величних. Бездоганно 
відчувала ритм, її форми завжди добре 
узгоджені і водночас не статичні: рослини, 
пелюстки квітів подані у взаємодії. Всі елементи 
утворюють ансамбль з власним ритмом і 
формами. Новаторка за образним мисленням, 
Примаченко унікально вживає формально-
стилістичні прийоми. Ніде не відтворюючи 
орнамент етнографічно точно, поетично 
перетворює побутову тему рушників, скатертин, 
килимів. Зображення дерева у народному 
стінописі відсутнє (поширені листя дуба, 
винограду, калини, барвінку), а у композиціях 
Примаченко розквітають розкішні дерева. Вона 
також подає листя як ціле дерево («Весілля»). 
Вживає і незнаний у народних розписах прийом 
(як у сучасній сценографії) — показує хату 
водночас знадвору і зсередини («Моя мила 
бригадира полюбила»).  У Національному 
музеї українського народного декоративного 
мистецтва зберігається одна з ранніх робіт 
1935 року, тричастинна композиційно. На 
одній частині намальована мавпоподібна 
істота. Безвиїзно живучи до 1936 в Болотні, 
Примаченко живої мавпи не бачила, тому 
мавпа «олюднена». Всі її звірі — з людськими 
очима, отороченими пухнастими віями. У 
«Ведмедиках» немає лютості, довірливо звернені 
морди радше нагадують різдвяні колядкові 
маски, ніж хижаків. Процес її творчості сплавляв 
конкретне мислення, інтуїцію, фантазію і 
підсвідоме. Нерідко композиція народжувалася 
уві сні чи асоціативно: «Дивлюсь на підлогу — 
бачу, то звір, а то людина на коні». За типологією 
роботи Примаченко діляться на сюжетні 
(фігурні), знакові, ритміко-орнаментальні. 
Якщо у середині 1960-х на виставках її творчість 

була представлена переважно квітково-
пташиними композиціями, то вже 1967 року йде 
ціла низка побутових сцен. Особливий розквіт 
її сюжетної творчості припадає на початок 
1970-х: «Весілля», «Катерина співає пісню», 
«Роман і Оксана», «Галя на весілля запрошує», 
«Сватання», «Після весілля хрещеного батька 
та матку хрещену везуть до магазину». Творить 
квіти-роздуми, квіти-присвяти: «Людям, що 
пашуть хліб і Батьківщину кохають», «Молодим 
матерям, що народили сина або дочку», 
«Квіти на ялинку», «Лесі Українці», «На честь 
польоту космонавтів» і «На честь народження 
правнучки». Персоніфіковані фантастичні 
квіти (наприклад, «квіти-оченята») і реалістичні 
(соняшник, бузок, рожі). Композиції з квітів 
декоративні та монументальні, нагадують 
стінопис. Ритмічно довершені і квітково-
пташині композиції: «Веснянки-роговички — 
веселі птички», «Чайка над полем пролітала», 
«Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Кочубарки 
на маках».  «Звірина серія» — унікальне у 
вітчизняному та світовому мистецтві явище. 
Сюжетні твори мають спільність з народними 
картинками, але фантастичні звірі — чистий 
витвір уяви. Укрупнені форми небачених звірів, 
злива кольорів у поєднанні з орнаментальною 
розробкою тулуба створюють емоційно потужні 
образи, що ніби ворушаться, дихають, ростуть 
на очах. «Диким чаплуном» (від слова «чапати») 
Примаченко назвала одного з них, акцентуючи 
увагу на його лапах, здатних продиратися крізь 
таємничі хащі життя. Її звірі — це і пересторога 
(«Будь проклята війна!»), і заклик до дружби, до 
миру. У фантастичних композиціях Примаченко 
провідною є народна фантастика, що втілювала 
етичні категорії, філософію життєствердження. 
Головною в її творчості є універсальна тема 
боротьби добра і зла. Добрі птахи і звірі написані 
яскравими, сяючими фарбами, злі — темними, 
приглушеними, ближаючися з народним 
живописом й поезією. Добро і зло зображені в 

органічній правічній взаємодії, як рослинний 
і тваринний світ («Сидить баба на печі, пряде 
куделицю»), але добро завжди перемагає. 
Складною гармонійністю відзначаються 
«багатосценові» картини. Казково зміщені всі 
уявлення і масштаби: пливуть величезні риби, 
летять величезні птахи, стоять уквітчані хатки, 
на деревах небувалого розміру яблука. Казка і 
бувальщина, вигадки і реальність сплавлені у 
єдиний організм, найнезвичайніші речі здаються 
переконливими. Масштабні композиційні 
зміщення втілюють ідею про велику єдність 
природного світу, про складні, але нерозривні 
зв’язки, що панують у ньому. Масові побутові 
сцени побудовано на протиставленні головних 
і другорядних дійових осіб і груп. Люди в цих 
картинах — епічно спокійні і повні гідності, 
привітні та доброзичливі. Вони дивляться 
просто на глядача, запрошуючи до участі у події 
картини.

Сучасні примітивісти України
Феномен наївного мистецтва, силу його 

привабливості і чарівною чарівності, під яке 

потрапляють глядачі, професійні художники, 
мистецтвознавці.  Художник-самоучка не прагне 
до слави і почестей, не шукає звань і нагород, не 
обтяжений порадами колег по цеху і оцінкою 
експертів і критиків. Він творить так, як бачить 
і відчуває. Часто роботи народних майстрів 
нагадують застиглу ідилію, райський куточок, 
в якому немає ні тіні смутку. Вони створюють 
ілюзію того, що її творці живуть в паралельній 
реальності. Однак, багато роботи на виставці 
створені в складні часи становлення радянської 
влади, сталінських репресій, післявоєнних років. 
І все ж, дивлячись на них, виникає відчуття 
причетності наївних художників до життя в 
Едемському саду, коли людина, що не знав гріха, 
в своїй чистоті був вільним і природним. “Існує 
два розуміння слова «художник».- говорить 
сучасний український художник – примитивіст 
Дмитро Молдованов. “Перший – це коли 

майстром, професіоналом називають того, хто 
в прямому сенсі слова може виконати будь-
яке замовлення. Хочете Матіса напише? А, 
може бути, краще Енгра? Він може все! У мене 
була ситуація, коли кілька років тому дівчина 
скаржилася, що її картини нікому не потрібні – 
вона може навіть як Леонардо написати роботу, 
а все одно це нікому не треба.  Я ж поділяю 
думку, що художник – це професіонал, який 
вміє керувати емоціями глядача. Якщо людина 
створює світлову пляму так, що воно викликає 
у глядача цілу гаму емоцій: він може плакати, 
може сміятися, неважливо – ось це дійсно 
художник-професіонал. Яка різниця, правильно 
він написав чашку чи ні? Історично перемагає 
думка, що художник – той, хто впливає на 
психіку глядача. Тому бажаю, щоб всі дивилися 
на мистецтво серцем, а не розумом”. Радує те, 
що українське мистецтво загалом і примітивізм 
зокрема, стають вельми модними у всьому світі. 
Так у 2020 році набув  особливої актуальності 
примітивістської стиль, який походить з України 
в світовому дизайні, зокрема – меблевому. 
Він передбачає використання грубих фактур і 
форм, натуральних матеріалів, таких як пробка, 
ротанг, фанера. Директор студії Faina Design 
Вікторія Якуша описує його як «наївний дизайн, 
простий за формою і глибокий за змістом». «Це 
не перебільшення. Україна – країна з давнім 
корінням, яка зберегла незмінними місцеві 
ремісничі традиції, такі як гончарство і столярне 
майстерність, з використанням технологій, 
які налічують до 400 років. Незважаючи на 
сучасні політичні проблеми саме ця автентична 
рукотворность заслуговує наслідування », – 
пише експерт з дизайну і архітектури журналу 
“Dezeen”  Мішель Огундехін. Все більшої 
популярності набувають жива музика, поетичні 
читання, друковані книги та паперові записники. 
Експерт вважає, що суспільство втомилося від 
цифрових технологій та все частіше звертається 
до теплих «ламповим» речей. Вона пропонує 
звернути увагу на американського дизайнера 
Скотта Беденнера, який виробляє текстиль з 
мохеру, шовку і старих касетних плівок.

Марія Сидоренко, Олег Спорников

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

Продовження, початок у 26(36) номері НД
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Об’єкт – Будівництво магазина продовольчих та непродовольчих то-
варів. 
Магазин продовольчих та непродовольчих товарів розташо-

ваний за адресою: Київська область, Петропавлівська Борща-
гівка, вул. Соборності (кадастровий номер земельної ділянки 
3222485901:01:034:5278).
Водопостачання магазину здійснюється від міської мережі ПрАТ «АК 

«Київводоканал» зідно ТУ.
Водовідведення здійснюється до каналізаційної мережі ПрАТ «АК 

«Київводоканал» зідно ТУ. На випуску влаштовують жировловлювач.
Електропостачання здійснюється від електричної мережі міста ПАТ 

«Київенерго» згідно ТУ.
Повітряне опалення здійснюється за допомогою електричних конвек-

торів.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навко-

лишнього природного середовища з урахуванням можливості виник-
нення надзвичайних екологічних ситуацій
Характеристика видів впливів планованої діяльності на компоненти 

навколишнього середовища наступні:
• на клімат і мікроклімат – негативних впливів не передбачається;
• на геологічне середовище – негативних впливів не передбачаєть-

ся;
• на земельні ресурси – додаткової земельної ділянки не потрібно;
• на ґрунти – негативних впливів не передбачається;
• на атмосферне повітря – при будівництві: джерелом забруднення 

атмосферного повітря будуть тимчасові викиди забруднюючих речо-
вин, що утворюються при проведенні будівельних робіт, які в цілому 
на стан повітряного середовища не впливають. На стадії експлуата-
ції – викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від мане-
врування автомобілів на автомобільній стоянці та в зоні розгрузки 
товарів.
• на водні ресурси – негативних впливів не передбачається;
• на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – негативних 

впливів не передбачається;
• техногенне та соціальне середовища – негативних впливів не пе-

редбачається; 
Відходи, що утворилися в процесі будівельних робіт та експлуатації 

магазину передаються іншим споживачам або підприємствам, уста-
новам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та 
утилізацією відходами.                                                                                                         
Проєктована діяльність не входить до переліків, зазначених у статті 

3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» і не підлягає оцінці 
впливу на довкілля.
Кількісні і якісні показники оцінки екологічного ризику та безпеки 

для життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, 
що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стан-
дартів та нормативів
Неканцерогенний ризик для здоров’я населення за впливом забруд-

нюючих речовин в атмосферному повітрі вкрай малий і такий вплив 
можна вважати допустимим. Не існує імовірність виникнення шкідли-
вих ефектів у населення. Соціальний ризик планованої діяльності ви-
значається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впрова-
дження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей 
природно-техногенної системи. Рівень соціального ризику планової 
діяльності є умовно прийнятим.
Перелік залишкових впливів.
Залишкові впливи відсутні.
Заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, 

мету і шляхи їх здійснення
При виникненні питань з боку громадськості щодо реконструкції  їй 

буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні мате-
ріали і документи. З зауваженнями  та пропозиціями громадяни ма-
ють можливість на протязі 30 календарних днів (з моменту виходу 
публікації) звертатися до Замовника: 
Бадду Марія Володимирівна, телефон +380635027406, електронна 

пошта: 0635027406s@gmail.com

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
Данні про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення

Об’єкт – Будівництво магазина продовольчих та непродовольчих то-
варів. 
Магазин продовольчих та непродовольчих товарів розташований за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі 
(кадастровий номер земельної ділянки 3222485901:01:034:5278). 
Загальна площа земельної ділянки 0,4421 га. Форма роботи магази-
ну - самообслуговування з розрахунком через централізовані касові 
вузли. Об’ємно планувальна структура магазину передбачає функці-
ональне зонування з відокремленням потоків руху покупців і товарів, 
а також пішохідних і транспортних потоків. 
Водопостачання магазину здійснюється від водопровідної свердло-

вини.
Водовідведення здійснюється до очисних споруд (септик)
Електропостачання здійснюється від існуючої електричної мережі.
Повітряне опалення здійснюється за допомогою електричних конвек-

торів.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навко-

лишнього природного середовища з урахуванням можливості виник-
нення надзвичайних екологічних ситуацій
Характеристика видів впливів планованої діяльності на компоненти 

навколишнього середовища наступні:
• на клімат і мікроклімат – негативних впливів не передбачається;
• на геологічне середовище – негативних впливів не передбачаєть-

ся;
• на земельні ресурси – додаткової земельної ділянки не потрібно;
• на ґрунти – негативних впливів не передбачається;
• на атмосферне повітря – при будівництві: джерелом забруднення 

атмосферного повітря будуть тимчасові викиди забруднюючих речо-
вин, що утворюються при проведенні будівельних робіт, які в цілому 
на стан повітряного середовища не впливають. На стадії експлуата-
ції – викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від мане-
врування автомобілів на автомобільній стоянці та в зоні розгрузки 
товарів.
• на водні ресурси – негативних впливів не передбачається;
• на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – негативних 

впливів не передбачається;
• техногенне та соціальне середовища – негативних впливів не пе-

редбачається; 
Відходи, що утворилися в процесі будівельних робіт та експлуатації 

магазину передаються іншим споживачам або підприємствам, уста-
новам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та 
утилізацією відходами.                                                                                                         
Проєктована діяльність не входить до переліків, зазначених у статті 

3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» і не підлягає оцінці 
впливу на довкілля.
Кількісні і якісні показники оцінки екологічного ризику та безпеки 

для життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, 
що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стан-
дартів та нормативів
Неканцерогенний ризик для здоров’я населення за впливом забруд-

нюючих речовин в атмосферному повітрі вкрай малий і такий вплив 
можна вважати допустимим. Не існує імовірність виникнення шкідли-
вих ефектів у населення. Соціальний ризик планованої діяльності ви-
значається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впрова-
дження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей 
природно-техногенної системи. Рівень соціального ризику планової 
діяльності є умовно прийнятим.
Перелік залишкових впливів.
Залишкові впливи відсутні.
Заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, 

мету і шляхи їх здійснення
При виникненні питань з боку громадськості щодо реконструкції  їй 

буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні мате-
ріали і документи. З зауваженнями  та пропозиціями громадяни ма-
ють можливість на протязі 30 календарних днів (з моменту виходу 
публікації) звертатися до Замовника: 
Краснобаєва Наргіз Бертольдівна
телефон +380635027406, електронна пошта: 0635027406s@gmail.

com

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
Данні про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення
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Незабаром розумного хлопця відправи-
ли на службу до поміщика Енгельгардта. 
Тарас сподівався, що його зроблять кім-
натним живописцем, але поміщик вирі-
шив інакше і призначив його на посаду 
козачка у передній. Сидіти склавши руки 
в кутку передньої було нудно, і Шевченко 
потайки, але все такі малював. Якось по-
міщик застав його за цим заняттям і, зро-
зумівши, що заборони його марні, віддав 
на навчання кімнатному живописцю: в 
підлітка був явний талант до живопису, і 
Енгельгардт сподівався заробити на цьо-
му. Тарас Шевченко навчався у Вільно і у 
Варшаві. Там же він зустрів і своє перше 
кохання, дівчину з вільними поглядами, 
яка змусила його задуматися про його 
власне становище. Як згадував потім поет: 
«Я в перший раз прийшов тоді до думки, - 
від чого і нам, кріпакам, не бути такими ж 
людьми, як інші люди вільні».

У 1832 році Енгельгардт переїхав до 
Санкт-Петербурга, захопивши з собою 
і Шевченка. Юнак писав портрети його 
друзів, які поміщик потім продавав. Якось 
Тарас малював статуї в Літньому саду і зу-
стрів малоросійського художника Сошен-
ко. Тому сподобалася робота Шевченка, 
і між ними зав’язалася дружба. Сошенко 
підключив неграмотного кріпосного юна-
ка до громадського життя Петербурга. В 
цей час поміщик віддав Шевченка за кон-
трактом маляру Ширяєву.

Більшу частину дня Тарас Шевченко 
працював у майстерні маляра, а у вільний 
час разом з Сошенком ходив по картин-
них галереях. Художник постачав йому 
приладдям і книги, всіляко допомагав по 
життю. Він познайомив Шевченка з пись-
менником Гребінкою, з конференц-секре-
тарем Академії мистецтв Григоровичем, з 
художником Брюлловим. Незабаром про 
Тараса дізнався й придворний живопи-
сець Венеціанов і Жуковський. Одного 
разу Жуковський запросив Шевченка на-
писати твір про життя художника. Ймо-
вірно, він розгледів в юнакові талант, так 
як став посилено піклуватися про його 
викуп з кріпацтва.

Брюллов намалював портрет Жуков-
ського, який потім розіграли в лотерею. 
У ній взяли участь особи імператорської 
родини, і виручена сума виявилася до-
статньою аби викупити Шевченка у Ен-
гельгардта. Поміщик розлучився з кріпа-
ком за дві з половиною тисячі рублів. Так 
22 квітня 1838 року в віці 24 років Тарас 
Шевченко став вільною людиною.

Він вступив до Академії мистецтв, ста-
ранно відвідував класи, особливо студію 
Брюллова, який незабаром полюбив і 
наблизив до себе цього здібного учня. За-
няття йшли успішно, але матеріальне ста-
новище Шевченка не поліпшувався, він 
часто жив «у борг». Разом зі свободою до 
нього прийшов поетичний дар. У похму-
рому Санкт-Петербурзі Шевченко часто 
згадував про рідну Україну, її природу, іс-
торію…

Найперші поетичні твори Шевченка 
відносяться до 1838 року, з найбільш ран-
ніх він сам називає поему «Причина», 
написаний ще у Літньому саду. Писав він 
на клаптиках паперу, які були розкидані 
скрізь у його скромному помешканні. У 
1840 році за допомогою Гребінки ці клап-
тики вдалося привести до ладу, після чого 
була надрукована перша книга Шевченка 
- «Кобзар». До неї увійшли вірші «Най-
мичка», «Причинна», «Утоплена», «Іван 
Пiдкова», «Тарасова нiчь», «Катерина» та 
інші. У Малоросії книгу зустріли із захо-
пленням, але столичні критики, в тому 
числі Бєлінський, поставилися до неї 
несхвально і порадили автору писати «за-
гальнолітературною мовою». Шевченко ж 
використовував справжню народну  мову 
і сюжети з життя простого народу. Слідом 
за «Кобзарем» з’явилася друга його книга 
«Гайдамаки».

У 1843 році Шевченко отримав звання 
вільного художника і відправився на Бать-
ківщину. Незважаючи на популярність, 
грошей у нього як і раніше не було, як і 
свого житла. Поет часто переїздив з місця 
на місце. У 1845 році Шевченко зупинив-
ся у Києві, де його затвердили учителем 
малювання при Київському університеті. 
Поет почав вивчати старовину, малював 
стародавні будівлі. Він зблизився з учас-
никами Кирило-Мефодіївського товари-
ства, яке пропагувало серед поміщиків 
ідеї про звільнення народу від кріпацтва. 
У 1847 році товариство потрапило під 
підозру поліції, а його членів заарештова-
но. Шевченко перепало більше за інших 
- в деяких його віршах побачили «крамо-
лу». За це поета засудили до солдатської 
служби у Оренбурзі із забороною писати 
і малювати.

Шевченко відбув спочатку в Оренбург, 
а потім його призначили солдатом в Ор-
ську фортецю. Суворі умови утримання, 
безрадісний голий степ і неможливість 
займатися улюбленою справою поет пе-
реживав з гідністю. Певне полегшення 
принесла йому експедиція до гирла Сир-
дар’ї та Аральського моря, де Шевченко 
цілими днями малював берегові обриси. 
Після цього ще сім років він провів у глу-
хому містечку Новопетрівськ на західній 
частині напівострова - Мангишлак.

З 1853 року становище Шевченко знач-
но покращився, його стали звільняти від 
важких робіт, навіть від служби, і виклика-
ли тільки в екстрених і необхідних випад-
ках. Поет міг жити тепер поза казармою і 
ціле літо проводив у родині коменданта. 
Він влаштував собі невелику землянку, 
яка існує у Казахстані й дотепер і відома 
під назвою «будиночок Шевченка».

Коли на престол зійшов цар Олександр 
II, багато хто отримав помилування, але 
не Шевченко. Але згодом йому допомогли 
друзі у Петербурзі. За турботи про звіль-
ненню поета взялася графиня Толстая та 
її чоловік, бувший тоді віце-президентом 
Академії мистецтв. Вони були досить 
впливовими особами, і за їхніми клопо-
таннями звернули увагу. Справу «солдата 
Тараса Шевченка» було відправлено на 
перегляд і, нарешті 21 липня 1857 року 
було отримане офіційне повідомлення 
про його звільнення від служби, і на по-
чатку серпня поет попрямував до Петер-

бурга через Астрахань і Нижній Новгород.
У лютому 1858 року Шевченко отримав 

дозвіл на проживання в Петербурзі і за-
няття в Академії мистецтв. Після важкої 
солдатської служби віршів він майже не 
писав, а в світському суспільстві нудьгу-
вав і мріяв повернутися в Україну. Навес-
ні наступного року він нарешті відвідав 
свою сестру. Але потім знову повернувся 
до Петербурга але прийняв вже остаточ-
не рішення виїхати і оселитися на «березі 
Дніпра». Поетові було вже 45 років, а сво-
го житла як і раніше у нього не було. Ра-
зом з другом він вибрав для покупки май-
бутньої садиби ділянку біля Канева (нині 
Черкась область- ред.), на правому березі 
Дніпра. В особистому житті поетові також 
не щастило. Шевченко кілька разів нама-
гався свататися, але невдало. В останні 
роки він шукав вже не дружину, а просто 
господиню, але як і раніше безуспішно.

Шевченко збирався зайнятися розпов-
сюдженням письменності серед народу і в 
Петербурзі він приступив до цієї справи. 
Так з’явився складений ним «малоросій-
ський буквар». У подальших планах було 
написання також українською мовою 
підручників з арифметики, етнографії, іс-
торії та географії, але Шевченко не встиг 
здійснити задумане. З кінця 1860 поет 
став серйозно хворіти. Лікарі діагностува-
ли водянку і радили йому берегтися. Шев-
ченко постійно сидів удома. Друзі відвіду-
вали його, і вже в лютому 1861 він ледь не 
вилікувався, але 26 лютого (10 березня) о 
п’ятій годині ранку поет випив склянку 
чаю і спустився вниз, в свою майстерню; 
але тут йому зробилося погано, він впав і 
через півгодини помер…

Прах Шевченко поховали спочатку на 
Смоленському кладовищі у Петербурзі, 
але потім перевезли у труні, вкритому за 
козацьким звичаєм червової червоною 
китайкою, в Україну, згідно з останньою 
волею покійного. Останнє повернення на 
батьківщину виявилося важким. Справа 
в тому, що через перебування на заслан-
ні Шевченко вважався неблагонадійним 
політичним злочинцем, і для його похо-
вання в Україні потрібен був спеціальний 
дозвіл влади. Тому до отримання цього 
дозволу друзі вирішили тимчасово похо-
вати поета у Петербурзі. В Україні теж не 
відразу визначилися з місцем для могили. 
У Києві митрополит заборонив ховати 
Шевченка, і тоді друзі вирішили відвезти 
труну до Канева, на Чернечу гору, де поет 
раніше хотів оселитися.

Останній етап траурної процесії про-
йшов урочисто: до неї приєдналися ки-
ївські студенти, перед труною голосили 
дівчата в яскравих народних костюмах і 
вінках. 22 травня 1861 року труна з тілом 
поета нарешті була похована в склепі на 
Чернечій горі, яку тут же перейменували 
в Тарасову гору. 

У будівлі Академії мистецтв на Універ-
ситетській набережній в Петербурзі збе-
реглася меморіальна майстерня-музей 
Тараса Шевченка. 

Тарас Григорович Шевченко справив ве-
ликий вплив на українську літературу як 
народний селянський поет. Також його 
творчість відбилася на польській літе-
ратурі, його вірші перекладені багатьма 
слов’янські мови.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ОЧИМА РОСІЙСЬКОЇ 
ЖУРНАЛІСТКИ. ПОВАГА КРІЗЬ ЗУБИ…

Продовження, початок на стор. 1


