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4 березня 2021, Київ. Завдяки від-
криттю державних даних у сфері екології 
українці можуть моніторити якість пові-
тря та поверхневих вод, боротися зі сти-
хійними сміттєзвалищами та пожежами 
в екосистемах, а також здійснювати кон-
троль за дотриманням підприємствами 
екологічного законодавства.

Про це йдеться у новому дослідженні 
про вплив відкритих даних у сфері еко-
логії від Міністерства цифрової тран-
сформації та проєкту USAID / UK aid 
«Прозорість та підзвітність у державно-
му управлінні та послугах / TAPAS». У 
ньому проаналізували, як за допомогою 
відкритих даних можна вирішувати про-
блеми із забрудненням довкілля, роз-
глянули успішно реалізовані кейси та 
оцінили антикорупційний і соціальний 
вплив екологічних даних для суспіль-
ства.

Чому важливі відкриті дані у сфері 
екології?

Питання забруднення довкілля є важ-
ливим для 93% українців[1]. Завдяки 
Постанові №835 державні органи від-
крили десятки реєстрів у сфері екології: 
дані про якісний стан поверхневих вод, 
ліцензії на поводження з небезпечними 
відходами, дозволи на викиди в атмос-
ферне повітря, на користування надра-
ми та спецводокористування і багато 
інших.

Публікація державних даних на Єди-
ному державному порталі відкритих 
даних у вільному доступі – це перший 
крок. Дані мають бути легкими у розу-
мінні навіть непрофільним фахівцям. 
Тому на основі цих даних розробники 
створюють зручні у застосуванні серві-
си, які полегшують громадянам пошук 
інформації про стан довкілля, наявність 
забруднювачів та потенційно небезпеч-
них об’єктів, які можуть вплинути на 
здоров’я, вибір місця проживання та на 
інші сфери життя.

Які сервіси та ініціативи допоможуть 
у вирішенні екологічних проблем

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ЛІДЕРОМ СЕРЕД ІНШИХ РЕГІОНІВ КРАЇНИ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ РЕЙТИНГАХНА КИЇВЩИНІ ПРИЩЕПЛЕНО 261 ОСОБУ 

(РЕЙТИНГ ЩЕПЛЕНЬ ПО УКРАЇНІ)

Зокрема керівник області  уточнив, 
що область посідає перше місце за 
обсягом введеного в експлуатацію 
житла, третє – за розміром 
середньомісячної заробітної плати, 
четверте – за обсягом капітальних 
інвестицій і рівнем зайнятості 
населення, а також п’яте – за обсягом 
прямих іноземних інвестицій.

Як зазначається, одне з ключових 
питань публічного звіту Володіна 
стосувалося виконання обласного 
бюджету Київської області в 2020 році. 
Було фактично профінансовано 31 
обласну цільову програму на загальну 
суму 1 млрд 434,6 млн грн.

Найбільші обсяги фінансування 

були спрямовані на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт 
об’єктів капітальної сфери та доріг 
– 398,7 млн грн, охорону здоров’я – 
356,6 млн грн, реалізацію заходів з 
енергоефективності – 139 млн грн.

Також Володін зупинився на заходах 
з протидії поширенню коронавірусу в 
Київській області: “на загальну суму 
128,8 млн грн для госпітальних баз 
регіону ми закупили апарати штучної 
вентиляції легенів середнього класу, 
рентгенівські пересувні діагностичні 
комплекси, а також інше обладнання та 
лікарські засоби”.

Щеплено проти COVID-19 
за добу 13 березня 2021 року в 
Україні 3596 осіб. Усього – 51 137 
з початку вакцинації. 
Про це, як передає Укрінформ, 

повідомляє в Телеграмі верифі-
кований МОЗ проєкт “Корона-
вірус Інфо”.
Як зазначається, від початку 

кампанії щеплено 51 137 осіб, 
із них отримали 1 дозу – 51 137 
осіб.
За добу найбільша кількість ще-

плених зафіксована у Луганській 
області (370), за весь період вак-
цинальної кампанії найбільша 
кількість щеплених у Донецькій 
області (4 784), найменша – у 
Чернігівській (926).

Кількість щеплень, проведених 
у регіонах за останню добу:
Вінницька область – 10 ;
Волинська область – 120;
Дніпропетровська область – 80;
Донецька область – 130;
Житомирська область – 110;
Закарпатська область – 210;
Запорізька область – 10;
Івано-Франківська область – 

214;
Київська область – 260;
Кіровоградська область – 90;
Луганська область – 370;
Львівська область – 80;
Миколаївська область – 120;
Одеська область – 130;
Полтавська область – 82;
Рівненська область – 110;
Сумська область – 70;
Тернопільська область – 210;
Харківська область – 120;
Херсонська область – 230;
Хмельницька область – 270;
Чернівецька область – 290;
Чернігівська область – 170;
Черкаська область – 110.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

ПОЗБАВЛЕННЯ НАРДЕПА 
ОЛЕКСАНДРА ДУБІНСЬКОГО ПОСАДИ 

ГОЛОВИ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ОСЕРЕДКУ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ”

Позваблення автоматично 
виключає Дубинського з керів-
ного органу партії – Національ-
ної ради громад.

Замість Олександра Дубін-
ського на посаду голови ки-
ївського обласного осередку 
“Слуги народу” обрали Андрія 
Мотовиловця

Члени київської обласної 
організації політичної партії 
“Слуга Народу” в неділю, 14 
березня, на позачерговій кон-
ференції обрали своїм головою 
народного депутата Андрія 
Мотовиловця, який замінив на 
цій посаді попереднього голову 
осередку – Дубинського

Про це повідомляється 
на офіційному порталі партії 
“Слуга народу”. Це рішення 
пояснюється тим, що, на дум-
ку членів київського обласного 
осередку партії, Олександр Ду-
бінський не може бути членом 
новоствореної Національної 
ради громад, до якої автома-
тично мають входити керів-
ники усіх обласних осередків 
партії. У повідомленні також 
наголошується, що “у зв’язку з 
діями, що можуть трактуватися 
як невизнання статуту партії 
та невиконання членом партії 
статутних обов’язків, розгляда-
ється питання про виключен-
ня Олександра Дубінського із 
партії”. Водночас на сторінці 

у Facebook “Слуга Народу – 
Київська область” з’явилася 
заява від імені ради облоргані-
зації партії, яку також поширив 
Олександр Дубинський у своє-
му телеграм-каналі.

У повідомленні наголо-
шується, що рада київської 
обласної організації провела 
позачергове засідання, на яко-
му члени ради обговорили “ша-
храйські та аферистичні схеми, 
які застосовуються окремими 
функціонерами партії “Слуга 
народу” з використанням змін 
до статуту партії (…) з метою 
зміни керівника київської об-
ласної організації, чергових 
провокацій проти голови київ-
ської обласної організації”.

Також у повідомленні за-
значається, що “рада київської 
обласної організації засуджує 
подібні шахрайські методи 
у партійному будівництві та 
висловлює рішучу підтримку 
Олександру Дубінському як 
керівнику київської обласної 
організації”.

ЯК ВИЗНАЧИТИ РІВЕНЬ 
ЗАБРУДНЕННЯ 
ДОВКІЛЛЯ У СВОЄМУ 
МІСТІ ТА ВПЛИВАТИ НА 
ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧ-
НИХ ПРОБЛЕМ?

“Ми з колегами встигли зробити 
чимало. Так, перед нами було багато 
викликів. Проте нам вдалося налаго-
дити продуктивну діяльність навіть в 
умовах епідемії коронавірусу. Тож Київ-
щина продовжує лідирувати серед інших 
регіонів у Всеукраїнських рейтингах за 
багатьма напрямками”, 

– зазначив голова ОДА Василь Володін.

Продовження на стор.2
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Продовження, початок на стор. 1

Крім зазначеного вище, в області працювали 
і над оновленням матеріально-технічної бази 
опорних лікарень. Зокрема, за рахунок субвен-
ції з державного бюджету для закладів охорони 
здоров’я Київщини закупили нові системи уль-
тразвукової діагностики на суму 20,9 млн грн, 
а також рентгенівські діагностичні системи на 
суму 48,3 млн грн.

“Минулого року значна увага приділялася роз-
витку та продовженню реформування системи 
освіти й наданню якісних освітніх послуг. Так, 
Київська область є лідером в Україні за кількістю 
додатково створених місць для дітей у закладах 
дошкільної освіти. За рік таких створили 2845. 
І це враховуючи, що 2020 був не простим роком 
боротьби з пандемією коронавірусу”, 

– зазначив голова облдержадміністрації.
Він додав, що в Київській області функціонує 

57 опорних закладів середньої освіти, з яких 
дев’ять почали працювати в 2020 році. Продов-
жили і оновлення шкільного автобусного авто-
парку. Закупили 39 шкільних автобусів, і таким 
чином змогли поліпшити умови підвезення для 
понад тисячі учнів. В результаті в області до за-
кладів освіти підвозять 100% дітей, які цього по-
требують.

Володін зазначив, що влада продовжує надава-
ти соціальний захист вразливим верствам насе-
лення. “Продовжуємо надавати підтримку учас-
никам АТО та членам їхніх сімей. Наприклад, 
минулого року 1480 жителів нашої області отри-
мали грошову допомогу на суму 35,6 млн грн. А 
64 учасники бойових дій – грошові компенсації 
на придбання житла на суму 57,5 млн грн”, – за-
значив Володін.

Крім цього, голова ОДА повідомив про резуль-
тати реалізації програми “Велике будівництво” 
на території Київської області. За рік у регіоні 

завершили будівництво, реконструкцію та ка-
пітальний ремонт 18 об’єктів соціальної інфра-
структури, зокрема сім шкіл, шість садочків та 
п’ять спортивних об’єктів. Крім цього, в області 
капітально відремонтували сім приймальних від-
ділень в опорних закладах. Паралельно тривали 
роботи і з розвитку дорожньої інфраструктури. 
Загалом, в області збудували понад 150 км доріг.

Також Володін зупинився на темі залучення 
інвестицій, зазначивши, що у 2020 році заре-
єстрували індустріальні парки “Місто Скла” у 
Березані та “ПАТОН” на території Глевахівської 
селищної ради Фастівського району. “Ми актив-
но працюємо над тим, щоб створити в області всі 
умови для успішної реалізації інвестпроектів”, – 
зазначив він.

“Упевнений, що в 2021 році робота команди 
облдержадміністрації буде такою ж згуртованою 
і ми продовжимо разом з обласною радою та 
органами місцевого самоврядування ефективно 
працювати на благо Київщини та її жителів”, – 
резюмував Володін.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ЛІДЕРОМ СЕРЕД ІНШИХ РЕГІОНІВ КРАЇНИ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ РЕЙТИНГАХ

З метою одержання та врахування зауважень 
та пропозицій громадськості на офіційному 
сайті Зазимської сільської ради оприлюдне-
но Заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки детального плану території 
земель ТОВ «Деснянська Діброва» загальною 
площею 19,5 га в с. Погреби Броварського ра-
йону Київської області за посиланням: http://

zotg.gov.ua/index.php/news/anonsi/item/394-
zaiava-seo-19-5-ha-v-s-pohreby
 Строк громадського обговорення заяви – 15 

днів з дати даної публікації.
Відповідальна особа: Бондаренко О.В. – се-

кретар Зазимської сільської ради;
Зауваження та пропозиції надаються особи-

сто або через уповноваженого представника 

у письмовому вигляді із зазначенням прізви-
ща, ім’я та по-батькові, місця проживання, 
особистого підпису; від юридичних осіб – із 
зазначенням їх найменування, місця знахо-
дження, посади і особистого підпису керівника 
в Зазимську сільську раду (Київська обл., Бро-
варський р-н, с.Зазим’є, вул.Широка, 6, тел. 
0459429281, zotg@ukr.net).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земель ТОВ 

«Деснянська Діброва» загальною площею 19,5 га в с. Погреби Броварського району Київської області

Моніторинг забруднення поверхневих вод
Перевірити якість води допоможуть інструмен-

ти «Чиста вода» та «Відкрите довкілля», які ви-
користовують дані Державного агентства водних 
ресурсів. Вони надають інформацію щодо показ-
ників забрудненості найбільших річкових басейнів 
України. «Чиста вода» також містить список під-
приємств, які забруднюють річки у кожному регі-
оні, та обсяги цих забруднень.

Моніторинг якості повітря
За допомогою сервісів SaveEcoBot, СityScale, 

EcoCity, ЛУН Місто Air, EcoInfo можна дізнатися 
про якість повітря у населених пунктах. Вони зби-
рають дані щодо забруднення атмосфери з окремих 
державних, громадських та приватних систем мо-
ніторингу повітря. А завдяки використанню серві-
сом SaveEcoBot набору даних Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів про дозволи на ви-
киди можна моніторити обсяги небезпечних речо-
вин, що потрапляють в атмосферу від підприємств 
та обґрунтовано вимагати природоохоронних ін-
вестицій у разі значного забруднення. А мешкан-
цям – уникати перебування на відкритому повітрі 
під час небезпечного забруднення атмосфери або 
обирати житло у районі з менш забрудненим по-
вітрям.

Боротьба зі стихійними сміттєзвалищами
Україна належить до десятки країн за обсягом ви-

робництва сміття у світі[2]. А стихійних сміттєзва-
лищ нараховується, за різними оцінками, від 10 до 
понад 26 тисяч у країні. Через сервіс «Екомапа» від 
Міндовкілля громадяни можуть подати звернення 
про виявлені незаконні сміттєзвалища, щоб їх лік-
відували. Також на карті є дані про легальні поліго-
ни, а також змога моніторити місця поводжень із 
небезпечними відходами.

Боротьба з пожежами в екосистемах України
У 2019 році сталося близько 40 тисяч пожеж в 

екосистемах України[3]. Близько 80% сезонних по-
жеж в агрополях повторюються на ділянках одних 
і тих самих власників/користувачів[4]. Проєкт «Не 
пали – компостуй!» допомагає громадам вирішува-
ти питання спалюванню стерні, опалого листя, ор-
ганічних та інших садових і сільськогосподарських 
відходів. Запровадження практики компостуван-
ня сприяє покращенню якості повітря, водночас 
допомагаючи у вирішенні екологічних викликів 
і покращуючи ситуацію з утилізацією органічних 
відходів у місцевих громадах.
Контроль за дотриманням підприємствами еколо-

гічного законодавства
Сервіси на основі відритих даних допомагають 

викривати корупційні схеми, через які відбувають-
ся порушення екологічного законодавства держав-
ними та приватними підприємствами, відслідкову-
вати екологічну ситуацію, попереджати незаконні 
або шкідливі для довкілля дії та вимагати впрова-
дження природоохоронних заходів.

У такий спосіб відкриті дані дають змогу під-
вищити ефективність екологічної політики на 
національному та регіональному рівнях, а також 
підвищувати екологічну обізнаність населення та 
сприяти громадському контролю.

Дізнатися більше про ці та інші сервіси, а також 
успішні історії використання даних можна у звіті  
«Антикорупційний та соціальний вплив відкри-
тих державних даних у сфері екології». Це п’ятий 
звіт із серії якісних досліджень, у яких аналізують 
вплив відкриття даних на галузі економіки Украї-
ни. Також можна ознайомитися із дослідженнями 
у будівельній, дорожній, медичній та сфері прова-
дження бізнесу.

ЯК ВИЗНАЧИТИ РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ 
ДОВКІЛЛЯ У СВОЄМУ МІСТІ ТА ВПЛИВАТИ 
НА ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ?
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Голова правління ПАТ 
«КВБЗ» Максим Крамарен-
ко взяв участь у спільному 
засіданні керівників Україн-
ської спілки промисловців 
і підприємців та Укрзаліз-
ниці, що відбулося 5 бе-
резня поточного року. У 
своєму виступі на зібранні 
він ще раз наголосив, що 
Крюківський вагонобу-
дівний завод виступає за 
локалізацію продукції ма-
шинобудування і середньо-
строкове бюджетне плану-
вання.

Розповів, що підприєм-
ство представило комплекс-
ні пропозиції з розвитку 
транспортної інфраструк-
тури. Створення та реаліза-
ція державної програми та 
інших заходів у цій царині 
забезпечать приріст ВВП на 
2,5-3% та дадуть 150 млрд 
грн бюджетних надходжень.

Вирішено, що промис-
ловці та Укрзалізниця ство-
рять спільну робочу гру-
пу, яка зокрема повинна 
запропонувати прийняття 
5-річної державної Про-
грами оновлення рухомого 
складу. Вона має спирати-
ся на державно-приватне 
партнерство, локалізацію 
виробництва і максимальне 
залучення інвестицій.

Президент УСПП Ана-
толій Кінах та голова прав-
ління Укрзалізниці Володи-
мир Жмак підписали План 
спільних дій на 2021 рік. 
Він доповнив уже існуючий 
меморандум про співпра-
цю між організаціями.

Документ передбачає 
спільні заходи з модерніза-
ції рухомого складу та мак-
симальне залучення про-

мисловості України до цих 
процесів. Сторони домови-
лись узгоджувати будь-які 
зміни тарифів, спираючись 
виключно на техніко-еко-
номічні обґрунтування, 
прогноз впливу розцінок 
на конкурентоспроможність 
бізнесу, експортерів.

Партнери домовилися 
також протидіяти імпорту в 
Україну вантажних вагонів 
із вичерпаним терміном ек-
сплуатації.

Голова правління УЗ 
Володимир Жмак переко-
наний, що 2021 рік має 
стати проривним на шляху 
перетворення Укрзалізни-
ці у прибуткову компанію. 
Наразі він підкреслив, що 
УЗ активно комунікує із 
Крюківським вагонобу-
дівним заводом, зокрема 
щодо закупівлі дизельних 
поїздів.

«У нас є свої виробники. 
Перші кроки по виведенню 
УЗ з піке ми вже зроби-
ли. Вдячний за підтримку 
промисловцям, а також 
представникам Офісу Пре-
зидента, уряду і парламен-
ту», - зазначив Володимир 
Жмак.

«Це заклик до співпраці 
всіх сторін. Залізниця по-
винна мати чітку стратегію 
розвитку. Це унеможли-
вить прийняття рішень, що 
суперечать національним 
інтересам України, подаль-
шу імпортозалежність та 
ігнорування інтересів на-
ціональних виробників», - 
підсумував Анатолій Кінах.

На заході були також при-
сутні керівники асоціацій 
машинобудівників, аграріїв, 
металургів, хіміків та інших 
зацікавлених учасників рин-
ку вантажоперевезень.

9 березня План спільних 
дій УСПП і Укрзалізниці на-
правлено до Офісу Прези-
дента, уряду і парламенту, 
а також наглядовій раді УЗ.

УСПП І УКРЗАЛІЗНИЦЯ ПОГОДИЛИ ПЛАН 
СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА 2021 РІК

За право власності на 
актив на відкритих торгах 
змагалися 4 учасники, які 
збільшили ціну у 3,5 раза 
– зі стартових 21 563 781 
грн до 75 000 001 грн, 
зазначили у ФДМ.

Активи МДП розташо-
вані на двох локаціях: 
селі Тхорівка та місті 
Сквира. “Підприємство 
володіє будівлями та спо-
рудами, а також техно-
логічним обладнанням, 
необхідним для виробни-
цтва спирту”, – додають у 
Фонді.

За даними аукціону, 
спиртзавод після перера-
хунку коштів перейде до 
ТОВ “СУЧАСНА КОМЕР-
ЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ” .

Додатково від “Нової 

Доби”: Про продаж інших 
об’єктів ДП “Укрспирт”, 
дивіться у ексклюзивно-
му інтерв’ю начальника 
Регіонального відділення 
Фонду держмайна Украї-
ни по Київській, Черні-
гівській та Черкаський об-
ластях – Вадима Курила: 
https://www.youtube.com/
watch?v=xJW2GcD71WM

ЗАВОД ДП “УКРСПИРТУ”, ТХОРІВСЬКЕ МІСЦЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРОДАНИЙ НА 

ОН-ЛАЙН АУКЦІОНІ ЗА 75 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

УКРАЇНА, НІМЕЧЧИНА ТА ФРАН-
ЦІЯ РОЗРОБИЛИ МИРНИЙ ПЛАН 
ЩОДО ДОНБАСУ, ТЕПЕР ВІДПО-

ВІДЬ ЗА РОСІЄЮ - ЄРМАК
За словами Єрмака, Росія на сьогодні де-

кларує готовність щодо припинення війни, 
реінтеграції окупованих територій до Укра-
їни та повернення українських громадян, а 
запропонований план відповідає всім цим 
критеріям.

Керівник Офісу президента Андрій Єр-
мак заявив, що Україна, Німеччина та 
Франція розробили чіткий план з мирно-
го врегулювання ситуації на Донбасі, він 
«лежить на столі» та чекає на погодження 
з боку РФ, як учасниці переговорів в «нор-
мандському форматі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це 
він сказав під час онлайн-дискусії на тему 
«Конфлікт на Сході України: перспективи 
на 2021 рік» 9 березня ввечері.

«Сьогодні в нас є спільна позиція з ні-
мецькою та французькою делегацією, та 
ми чекаємо на таку ж позицію з боку РФ», - 
зауважив Єрмак і додав: «Сьогодні на столі 
лежить конкретний план мирного врегулю-
вання, який запропонований Німеччиною 
та Францією, допрацьований Україною, 
і ми вважаємо, що він відповідає духу та 
принципам «Мінська», він відповідає нор-
мам міжнародного права».

За словами Єрмака, на сьогодні Росія де-
кларує готовність до припинення війни, ре-
інтеграції окупованих територій до України 
та повернення українських громадян, цей 
план відповідає всім зазначеним критеріям.

«Сьогодні ми маємо чітко сказати: або ми 
йдемо цим шляхом, або хтось повинен ска-
зати – ми проти цього, ми не хочемо миру 
в Україні, – і всьому світу буде все зрозумі-
ло», - наголосив Єрмак.

Єрмак зауважив, що він з оптимізмом 
дивиться на процеси, які відбуваються 
навколо мирного врегулювання ситуації на 
Донбасі.

«Сьогодні ми вважаємо, що з боку Німеч-
чини та Франції в рамках «нормандського 
формату» був запропонований дуже потуж-
ний крок, який сьогодні ми обговорюємо, і 
я сподіваюсь, який за тиждень чи два тижні 
буде ще предметом потужного обговорення 
під час відеоконференції під час «норман-
ського формату» - це так звані кластери, це 
логічні кроки, які повністю відповідають 
духу та принципам Мінських домовлено-
стей, які відповідають міжнародному праву 
та можуть стати, у разі їх узгодження, осно-
вою для дорожньої карти», - заявив він.

За словами Єрмака, метою імплементації 
цієї «дорожньої карти» має стати справжнє 
встановлення миру на Донбасі, реінтегра-
ція тимчасово окупованих територій До-
неччини та Луганщини, а також проведен-
ня місцевих виборів.

УКРАЇНА ВИСТУПАЄ ЗА 
РОЗШИРЕННЯ МАНДАТУ МІСІЇ 

ОБСЄ НА ДОНБАСІ
На переконання керівника Офісу пре-

зидента, на сьогодні є всі передумови для 
дотримання режиму тиші в районі прове-
дення ООС.

Керівник Офісу президента Андрій Єр-
мак заявив, що українська сторона висту-
пає за розширення мандату Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ для «жорсткого 
контролю» за дотриманням режиму припи-
нення вогню на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 
він сказав під час онлайн-дискусії на тему 
«Конфлікт на Сході України: перспективи 
на 2021 рік» 9 березня ввечері.

«Щодо режиму тиші, то він, дійсно, існує 
всі ці місяці. Для нас кожне людське жит-
тя – це велика ціна, і кожен український 
громадянин для нас дуже цінний. В десятки 
разів менше втрат завдяки цьому режиму 
тиші. Але ми сьогодні вважаємо, що кон-
троль за ним повинен бути більш жорстким. 
Ми вважаємо, що ОБСЄ має взяти на себе 
більше повноважень», - зауважив він.

За словами Єрмака, українська сторона 
переконана, що СММ ОБСЄ має «трохи 
розширити свій мандат», і на сьогодні «іс-
нують всі передумови для того, щоб цей 
режим тиші виконувався».

РОБОТА ТКГ ЩОДО ДОНБАСУ 
ЗАБЛОКОВАНА ЧЕРЕЗ 
ПОЗИЦІЮ РОСІЇ - ОП

Керівник Офісу президента наголосив, 
що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, 
а не посередником.

Керівник Офісу президента Андрій Єр-
мак підкреслив, що робота Тристоронньої 
контактної групи щодо врегулювання си-
туації на Донбасі заблокована, українській 
стороні постійно намагаються нав’язати 
діалог з бойовиками з ОРДЛО замість Росії, 
яка є стороною конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 
він заявив під час онлайн-дискусії на тему 
«Конфлікт на Сході України: перспективи 
на 2021 рік» 9 березня ввечері.

Єрмак наголосив, що Росія є стороною 
конфлікту на Донбасі, вона не посередник 
та не модератор.

«…тому що останнім часом саме з цієї 
причини є заблокованою робота Тристо-
ронньої контактної групи. Заблокована, 
не тому що вона не зустрічається. Кожні 
два тижні проводиться відеоконференція 
і українська делегація готова працювати 
24 години на добу і кожного разу присутні 
наші представники», - підкреслив він.

Єрмак зауважив, що українській сторо-
ні під час відеоконференції ТКГ протягом 
останнього часу кожного разу намагаються 
нав’язати діалог із включенням представ-
ників самопроголошеної влади в ОРДЛО, 
які є запрошеними та не є стороною в пере-
говорах в рамках ТКГ.

«Складається така ситуація, яку я весь час 
піднімаю під час засідання ТКГ, а чому ми 
забули, що в ній є Україна, Росія та ОБСЄ, 
а в «нормандському форматі» є Франція, 
Німеччина, Україна та Росія», - додав він.

Керівник Офісу президента наголосив, 
що Україна не має наміру вести жодні пере-
говори з терористами. «Але ми розуміємо, 
що всі ці роки вони є невизнаними ніким, 
навіть Росією, але присутні з боку РФ на 
перемовинах. Ми проти того, щоб вони 
ставали стороною на цих перемовинах. 
Стороною перемовин має бути Росія і їй 
повинні всі наші партнери нагадувати про 
це», - підкреслив Єрмак.

НОВИНИ 
З ФРОНТУ
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інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання 

_04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 4_
(місцезнаходження юридичної особи або міс-

це провадження діяльності фізичної
2. Планована діяльність, її характеристи-

ка, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ «СОБІ» планує видобування глинистих 

порід на ділянці Східна Копачівського-1 родо-
вища та зміну цільового призначення земель-
них ділянок на яких розташоване родовище 
на землі для розміщення та експлуатації ос-
новних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з корис-
тування надрами.

Ділянка Східна Копачівського-1 ро-
довища розташована на земельних ді-
лянках з наступними кадастровими но-
мерами: 3223184200:08:003:0095, 
3 2 2 3 1 8 4 2 0 0 : 0 8 : 0 0 3 : 0 0 9 6 ,  
3 2 2 3 1 8 4 2 0 0 : 0 8 : 0 0 3 : 0 0 2 6 ,  
3223184200:08:003:0027.

Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови ділянки Східна 

Копачівського-І родовища сприятливі для 
розробки по транспортній системі з викорис-
танням одноківшевих екскаваторів і автомо-
більного транспорту та зовнішніми відвалами 
в подальшому для рекультивації. Корисна ко-
палина буде транспортуватись на цегельний 
завод та іншим користувачам глинистої сиро-
вини. У  зв’язку з тим, що корисна копалина і 
породи розкриву відноситься до м’яких, вони 
будуть розроблятись без буровибухових ро-
біт.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи №2 роз-

глядався роторний метод розробки родови-
ща. Виїмка корисної копалини роторним 
екскаватором здійснюється вертикальними та 
горизонтальними стружками. При валовій роз-
робці і селективній виїмці глин застосовують 
розробку вертикальними стружками, а відпра-
цювання забою та зачищення підошви забою 
– горизонтальними стружками. Видобута гли-
на надходить на стрічковий конвеєр і останнім 
подається у транспортні засоби. Видобуток 
глин включає операції: підготовку кар’єру до 
розробки, розробку глин і навантаження її на 
автотранспорт.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Східна ділянка Копачівського-І родовища 
глинистих порід розташована на південній 
околиці с. Копачів в Обухівському районі Ки-
ївської області.

Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 2.
В якості територіальної альтернативи роз-

глядався варіант відмови від реалізації плано-
ваної діяльності. Зазначена альтернатива не 
розглядається, так як планована діяльність з 
видобування корисних копалин відбувається у 
межах контуру підрахованих запасів.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності

Соціально-економічний вплив від планова-
ної діяльності носить позитивний характер. 
Головні позитивні фактори від планованої 
діяльності є: поповнення місцевого бюджету; 
поліпшення загальної соціально-економічної 
ситуації в регіоні через забезпеченість робо-
чих місць; забезпечення населення сировиною 
будівельної галузі. Економічний вплив плано-
ваної діяльності відображається зарахуванням 
рентної плати за користування надрами та міс-
цевих податків. 

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльно-
сті (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Площа Східної ділянки Копачівського-І родо-
вища глинистих порід згідно матеріалів геоло-
го-економічної оцінки (протокол ДКЗ України 
№5104 від 04.06.2020 р.) складає 19,67 га.

Кількість запасів корисних копалин які апро-
бовані протоколом ДКЗ №5104 від 04.06.2020 
р. становлять: 

- Балансові запаси – 
Суглинки (корисна копалина місцевого зна-

чення): В+С1+С2 - 1647 тис. м3; 
Глини бурі, сіро-зелені та мергельні голубу-

вато-сірі (корисна копалина загально держав-
ного значення): В+С1+С2 -  1366 тис. м3; 

- Умовно-балансові запаси (як надлишок у 
шихті) – 

Глини бурі і сіро-зелені (корисна копалина 
загально державного значення): С1+С2 - 205 
тис. м3. 

На ділянці родовища також наявні розкривні 
породи, у т.ч. ґрунтово-рослинний шар, та по-
роди внутрішнього розкриву.

Параметри планованої діяльності із зміни 
цільового призначення земельних ділянок на 
яких розташоване родовище на землі для роз-
міщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємства-
ми, що пов’язані з користуванням надрами 
будуть визначені  документацією із земле-
устрою.

6. Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності встановлюються згідно діючого зако-
нодавства України:

щодо технічної альтернативи 1
- здійснення постійного контролю технічного 

стану кар’єрної техніки та обладнання;
- передбачити заходи по запобіганню та не-

допущенню перевищення встановлених рівнів 
акустичного, електромагнітного, іонізуючого 
та іншого шкідливого фізичного впливу на 
навколишнє природне середовище і здоров’я 
людини;

 - дотримання вимог щодо раціонального 
використання природних ресурсів, охорони 
надр, водного середовища, тощо;

 - вживати заходи щодо зменшення обсягів 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря; 

- передбачити заходи спрямовані на змен-
шення обсягів утворення відходів, а також їх 
утилізацію, знешкодження або розміщення;

- здійснення постійного виконання правил 
протипожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1
- обмеження планованої діяльності щодо са-

нітарно-захисної зони;
- виконання заходів з охорони земель та об-

межень у використанні земель, передбачених 
документацією із землеустрою;

- дотримання обмежень в межах охоронних 
зон електричних мереж 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтер-

нативі 2 планована діяльність не реалізується.
7. Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Перед початком здійснення видобувних ро-

біт передбачається:
- зняття ґрунтово-рослинного шару з пере-

міщенням і складуванням, для подальшої ре-
культивації порушених площ;

- підтримка існуючих та облаштування нових 
доріг для транспортування гірничої маси;

Під час здійснення видобувних робіт перед-
бачається:

- дотримання рішень, передбачених проек-
том розробки та рекультивації родовища; 

- виконання заходів по захисту території від 
несприятливих природних явищ (в разі необ-
хідності);

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Компонування комплексу технологічного 

обладнання з урахуванням вимог техніки без-
пеки і виробничої санітарії; в разі необхідно-
сті організація використання дощових і талих 
вод;

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтер-

нативі 2 планована діяльність не реалізується.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат. Не впливає. Відсутні 

джерела, які впливають на клімат та мікроклі-

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОБІ»
(ТОВ «СОБІ»)

код ЄДРПОУ 16476986

______________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання

______________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
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мат.
Атмосферне повітря. Викиди забруднюючих 

речовин в процесі видобування корисної ко-
палини, роботи автотранспорту, обладнання 
тощо.

Водне середовище. Для господарсько-пит-
них потреб буде використовуватись привізна 
вода.

Земельні ресурси. Вилучення земель у тим-
часове користування для розміщення та екс-
плуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємства, що пов’язані 
з користуванням надрами. 

Грунт. Зняття та перенесення родючого шару 
ґрунту. 

Рослинний і тваринний світ. Негативного 
впливу на тваринний світ не матиме. Можли-
вий тимчасовий незначний допустимий вплив 
на просторове, видове, популяційне різнома-
ніття об’єктів рослинного світу на прилеглій до 
родовища території.

Природно-заповідний фонд та екологічна 
мережа. Планована діяльність не матиме не-
гативного впливу на території та об’єкти  при-
родно-заповідного фонду та структурні еле-
менти екомережі.

Поводження з відходами. Відходи, які будуть 
утворюватися під час провадження планованої 
діяльності будуть передані відповідно до укла-
дених договорів та вимог екологічної безпеки 
спеціалізованим організаціям. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи №1.
щодо територіальної альтернативи 1
Навколишнє соціальне середовище. Вплив 

позитивний. Створення робочих місць, забез-
печення якісною сировиною будівельної галу-
зі, забезпечення надходжень в державний та 
місцевий бюджет. 

Навколишнє техногенне середовище. Вплив 
на промислові, житлово-цивільні і сільсько-
господарські об’єкти та інші елементи техно-
генно середовища під час видобування корис-
ної копалини незначний та допустимий. 

Земельні ресурси. Вилучення земель у тим-
часове користування для розміщення та екс-
плуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємства, що пов’язані 
з користуванням надрами. 

Рослинний та тваринний світ. Порушення в 
межах кар’єру вторинної рослинності та змі-
нення звичайних місць мешкання тварин, а 
також незначне уповільнення біохімічних про-
цесів рослин прилеглої території. 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтер-

нативі 2 планована діяльність не реалізується.
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 
довкілля (зазначити відповідний пункт і ча-
стину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність ТОВ «СОБІ» належить 
до першої категорії видів планованої діяльно-
сті та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля, а саме:

- п.15, ч.2, ст.3  Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» - кар’єри та видобування 
корисних копалин відкритим способом;

- п.2,  ч.3, ст.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» - зміна цільового значення 
земель сільськогосподарського призначення 
(якщо нове призначення відноситься хоча б до 
одного виду діяльності, зазначеного у частинах 
другій та третій цієї статті) та зміна цільового 
призначення особливо цінних земель.  

10. Наявність підстав для здійснення оцін-

ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазна-
ти значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля немає. Транскордон-
ний вплив відсутній. 

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з ОВД  у відповідності із ст.6 ЗУ «Про 
оцінку  впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 
травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськос-
ті

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

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

проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськос-
ті під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонно-
го впливу, іншої інформації;

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
в оголошенні про початок громадського обго-
ворення.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хво-

роби (COVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування каранти-
ну, громадські слухання не проводяться і не 
призначаються на дати, що припадають на 
цей період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього повідом-
лення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано відхи-
лити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності 
буде: 

отримання спеціального дозволу на корис-
тування надрами, що видається Державною 
службою геології та надр України;

рішення про розробку та  затвердження про-
екту землеустрою щодо  зміни  цільового при-
значення, що видається органами виконавчої 
влади місцевими державними адміністраціями 
та органами місцевого самоврядування, відпо-
відно до вимог Земельного кодексу України.

(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 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до 
Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України, Департамент екологічної 
оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на 
довкілля. Поштова адреса: вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035. 
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua, тел./
факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-
50. Контактна особа: Тіщенкова Марина Оле-
гівна, директор Департаменту.
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2020 року мережа «Сільпо», що входить у групу 
компаній Fozzy Group, зібрала й відправила на пере-
роблення 22 205 тонн вторинної сировини. Тепер до 
сортування залучені близько 92% супермаркетів у 60 
містах України, незабаром повне покриття.

Роздільне збирання відходів «Сільпо» здійснює за 
чотирма основними категоріями: макулатура, метал, 
пластик і скло. Зокрема, протягом 2020-го на переро-
блення пішли:

— 19 631 тонна макулатури,
— 2436 тонн пластику,
— 101 тонна металу,

— 37 тонн скла.
Проєкт з роздільного збирання відходів мережа 

«Сільпо» почала впроваджувати влітку 2020-го. За-
мість звичайних баків для сміття в супермаркетах 
встановлено міністанції для сортування: за вітриною, 
на кухні, у виробничому цеху, у коридорі, в офісі, на 
рампі приймання товару, у торговому залі та навіть на 
виході з магазину. А отже, замість розкладатися сто-
літтями на полігоні, тонни відходів отримують друге 
життя.

Щоб бути впевненими в подальшій долі вторсиро-
вини, ми вибираємо надійних підрядників. Загалом 
це 46 компаній, серед яких: «Вторресурси» Київ-
ського картонно-паперового комбінату, «Обухівмісь-
квторресурси», Рубіжанський картонно-тарний 
комбінат, група компаній «Вторма», «ЛЕК ГРУП», 
«Євровторсировина», «Вторресурси Схід», «Ліон 
Ресайклінг Україна», «СВОД ЛТД». Вони забирають 
вторсировину з магазинів, досортовують її та потім 
переробляють самостійно або продають своїм по-
стійним партнерам.

Наші підрядники сортують пластик для подальшо-
го перероблення на гранули, які надалі використо-
вуються для потреб різних сфер виробництва ― від 
посуду до деталей для комплектування автомобілів. З 
частини пластику виготовляють труби. Стретч-плів-
ка знову стає стретч-плівкою.

Левова частка зібраної в «Сільпо» макулатури по-
трапляє до гігантів переробної галузі ― Київського 
картонно-паперового комбінату, «Обухівміськвтор-
ресурсів», Рубіжанського картонно-тарного комбіна-
ту. З неї виробляють гігієнічні паперові вироби, кар-
тон і гофрокартон, у який потім пакують продукцію 
провідних брендів.

«Упровадження системи роздільного збору відходів 

— один з наших кроків у реалізації стратегії сталого 
розвитку. Це відносно новий для нас проєкт, що по-
требує постійного налагодження та вдосконалення: 
ми плануємо здійснювати 100% контроль руху нашої 
вторинної сировини до місця її перероблення, по-
глиблювати знання працівників щодо особливостей 
роздільного збору відходів і підвищувати екологічну 
свідомість наших гостей. Завдяки нашим екологіч-
ним ініціативам ми прагнемо мінімізувати негатив-
ний вплив на довкілля та зберегти нашу планету для 
майбутніх поколінь», ― розповідає Ганна Задорожна, 
менеджерка з екології мережі «Сільпо».

За час існування проєкту лише бляшанок зібрано 
більш ніж 100 тонн. Кожна з них розкладалася б на 
полігонах століттями, але тепер — у сценарії з пере-
робленням — з них можна зібрати приблизно 140 ав-
тівок і заощадити 95% енергії, яка б знадобилася на 
виготовлення первинної сировини.

Склобій, наприклад, який у «Сільпо» зібрали й від-
правили на перероблення, допоміг зберегти щонай-
менше 9 тонн вапняку. 

Свого часу нашим першим кроком для збере-
ження довкілля стало відкриття першої станції 
#SilpoRecycling 2018 року. Тепер таких станцій уже 
дев’ять. Вони приймають вторсировину від насе-
лення та заохочують тих, хто вирішує відповідально 
позбавлятися від побутових відходів, нарахуванням 
екобалів на карту «Власний рахунок».

Довідка про мережу «Сільпо»
«Сільпо» — одна з найбільших національних мереж 

продовольчих супермаркетів України, заснована 1998 
року. Станом на 2 березеня 2021-го нараховує 273 су-
пермаркети, а також 4 делікатес-маркети Le Silpo. 
Входить до однієї з найбільших торгово-промислових 
груп України Fozzy Group.

ЗА ЛАШТУНКАМИ «СІЛЬПО»: 
ЗДАЛИ НА ПЕРЕРОБЛЕННЯ 
ПОНАД 22 000 ТОНН ВТОРСИРОВИНИ

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.
Робочий проект за титулом: «Реконструкція КЛ-10 кВ «Каштани-1, 2» (Л-53, Л-54). 

Винос ділянки КЛ-10 кВ за межі забудови Заводу з переробки кукурудзи, який роз-
ташований у м. Яготин, Київська область, (кадастровий номер земельної ділянки 
3225510100:09:030:0008)» реалізовується з метою забезпечення нормативних відстаней 
та охоронних зон від існуючих мереж.
Згідно проекту передбачено реконструкцію КЛ-10 кВ «Каштани-1, 2» та винос ділянки 

КЛ-10 кВ за межі забудови Заводу з переробки кукурудзи.
2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища
Характерною властивістю об’єкта планованої діяльності є відсутність відходів виробни-

цтва, оскільки процес перетворення та розподілу електроенергії не супроводжується тех-
нологічними викидами або утворенням відходів від випуску готової продукції. Тому за-
гальний вплив об’єкта на навколишнє середовище можна оцінити як незначний.
3. Показники оцінки рівнів екологічного ризику та заходи з дотримання екологічних стан-

дартів і нормативів під час здійснення планованої діяльності.
Викиди забруднюючих речовин, що можуть виникати в аварійних режимах роботи зна-

ходяться на рівні, значно нижчому за максимально допустимі і не створюють небезпечних 
концентрацій в робочій зоні приміщень та за межами об’єкту. Розраховані рівні шумово-
го забруднення в точках розташування чутливих реципієнтів – також на рівні допустимих 
меж.

Використання сертифікованого високонадійного обладнання, дотримання правил пово-
дження з відходами та порядку здійснення їх утилізації – всі перелічені заходи дозволяють 
здійснювати плановану діяльність об’єкта із дотриманням екологічних стандартів і нор-
мативів.
4. Перелік залишкових впливів
Залишковим впливом є результат технічного обслуговування та експлуатації об’єкта пер-

соналом оперативно-виїзних бригад, а саме утворення відходів у вигляді побутового сміт-
тя, промасленого ганчір’я та інші.
5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шля-

хи її здійснення
Врахування громадських інтересів здійснюється відповідно до Закону України «Про пла-

нування і забудову територій».
          З метою інформування громадськості від імені замовника було опубліковано «Заяву 

про наміри» у місцевих ЗМІ. Протягом 30 днів з дня опублікування звернень громадян на 
адресу замовника не надходило.
6. Зобов’язання замовника щодо дотримання норм і правил охорони навколишнього се-

редовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта
Замовник зобов’язується виконувати проектні рішення у відповідності до положення чин-

ного законодавства України щодо охорони навколишнього середовища на вимоги еколо-
гічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК
ПП «ЕНЕРГОСТРІМ»
Директор
_____________ О.Ю. Мельник
М.П.

ЗАМОВНИК
ТОВ «УКРСТАРЧ»
Директор 
 _______________ В.Г.Салига 
М.П.

1. Інвестор (замовник) –ТОВ «УКРСТАРЧ»
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва
(варіанти) – Київська область, місто Яготин, вул. Незалежності, 9-а (кадастровий номер 

земельної ділянки 3225510100:09:030:0008).
3. Характеристика діяльності (об’єкта) – для забезпечення електроенергією споживачів 

Заводу з переробки кукурудзи.
Технічні і технологічні дані: продукція не виробляється.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – перетворення електричної 

енергії, задоволення потреб електропостачання нових та підвищення надійності живлення 
існуючих споживачів.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земляних – роботи виконуються в зоні діючих електроустановок;
сировинних – розробка кар’єрів поблизу об’єкта не передбачається, будівництво ведеться 

на завезених матеріалах;
енергетичних – (паливо, електроенергія, тепло) – електропостачання будівництва від сис-

теми власних потреб підстанції;
водних – завезена вода (реконструкція);
трудових – забезпечує Генпідрядник.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – Генпідрядник та Замов-
ник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – відсутні.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – вирішується 

у проекті.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє 

середовище:
клімат і мікроклімат – відсутні;
повітряне - відсутні;
водне - відсутні;
ґрунт - відсутні;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні;
навколишнє соціальне середовище (населення) – відсутні;
навколишнє техногенне середовище – відсутні.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 

знешкодження або безпечного захоронення – відсутні.
11. Обсяги виконання ОВНС – відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості – вимоги не висувались.
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«1 березня держава за ініціативою президен-
та України і Міністерства фінансів запустила 
програму «Доступна іпотека 7%». Можливість 
отримати кредити мають усі громадяни без об-
межень», – розповідав міністр фінансів Сергій 
Марченко.

Для багатьох українців така програма – чи 
не єдина можливість придбати омріяне житло. 
Розрахуватися за квартиру відразу або десяти-
літтями сплачувати банкам 14-17% річних мо-
жуть далеко не всі.

Передусім позичальники зіткнулися з дефі-
цитом нерухомості, яка б відповідала вимогам 
програми Зеленського. Навіть у Києві існує не 
більше двох десятків комплексів, введених в 
експлуатацію після 2018 року з квартирами вар-
тістю до 2,5 млн грн. В інших містах таких об’єк-
тів узагалі одиниці.

Проте люди не втрачають надію знайти хо-
роший варіант. У профільних групах соцмереж 
– десятки оголошень про пошук квартир у три-
річних будинках площею до 50 кв м «під іпотеку 
7%».

Редакція ЕП вирішила на власному прикла-
ді дослідити, як працює програма президента. 
Журналісти зверталися до уповноважених бан-
ків для отримання іпотеки під 7%.

Чи вдалося комусь з них отримати кредит? 
Як банки трактують вимоги уряду до програми 
«Доступна іпотека 7%» та до яких додаткових 
витрат повинні готуватися потенційні пози-
чальники?

Загальні умови державної програми «Доступ-
на іпотека під 7%»

— Мінімальний внесок – 15% від вартості не-
рухомості.

— Максимальна вартість нерухомості – 2,5 
млн грн. Кредитування можливе на суму до 2 
млн грн.

— Максимальний термін видачі кредиту – 20 
років.

— Відсоткова ставка за кредитом – 7% річних. 
Програма передбачає компенсацію банкам від-
сотків понад встановлені 7%.

— Предметами іпотеки можуть бути кварти-
ри, майнові права на них, житлові будинки із 
земельною ділянкою та об’єкти незавершеного 
будівництва.

— Площа квартири з розрахунку на одну осо-
бу або сім’ю з двох людей не повинна переви-
щувати 50 кв м. На кожного наступного члена 
родини розмір площі можна збільшити на 20 кв 
м. Площа може бути на 20% більшою, але спла-
чувати відсотки за додаткові метри позичальник 
повинен не за пільговими 7%, а на загальних 
умовах банку.

— Вік нерухомості – три роки, тобто об’єкт 
повинен бути введений в експлуатацію не пізні-
ше 2018 року.

— Позичальником може бути лише громадя-
нин України у віці до 50 років, який не має у 
власності житла площею понад 50 кв м, з мак-
симальним доходом у розмірі десяти середніх 
зарплат у регіоні, де розташований предмет іпо-
теки (для Києва – 218,12 тис грн на місяць).

Кредити видають лише банки-партнери Фон-
ду розвитку підприємництва. До 15 березня уго-
ди з фондом уклали Приватбанк, Укргазбанк, 
Ощадбанк, «ОТП банк», «Глобус», Мегабанк та 
Кредобанк.

Державні банки
Ощадбанк
Журналіст ЕП заповнив форму на офіційному 

сайті державного Ощадбанку і залишив контак-
тні дані. Інформація про умови участі в прези-
дентській програмі на сайті банку відсутня.

З умовами надання іпотеки вдалось ознайо-
митися лише наступного дня. Телефонувала 
менеджерка з відділення в одному із столичних 
ТРЦ.

Уточнивши інформацію про тип зайнятості 
потенційного позичальника, менеджерка по-
ставила стандартне і, як виявиться за хвилину, 
фатальне для журналіста ЕП запитання про на-
явність у власності нерухомості.

Інформація, яку озвучили в банку після від-
повіді, що у власності є частка (близько 20 
квадратних метрів) у приватизованій квартирі, 
сильно здивувала.

«Якщо у вашій власності є нерухомість, її пло-
щу необхідно відняти від «пільгових» 50 ква-
дратних метрів. У вашому випадку від 50 метрів 
віднімається частка приватизованої квартири у 
розмірі 20 квадратних метрів.

Таким чином, іпотеку під 7% ви можете от-
римати лише на 30 квадратних метрів. Решта 
площі буде оплачуватися за ставкою банку, яка 
на поточний момент сягає майже 13%», – пояс-
нила менеджерка.

Поки журналіст ЕП подумки порівнював уря-
дові умови з почутим, менеджерка механічно 
уточнила його сімейний статус.

Почувши, що в дружини теж є частка в при-
ватизованій квартирі, менеджерка додала: «Тоді 
необхідно приплюсувати до ваших квадратних 
метрів квадратні метри дружини».

Загальна площа часток у двох квартирах ро-
дини журналіста ЕП становить близько 45 кв м, 
тому пільгову ставку 7% річних можна отримати 
лише на 5 кв м.

Укргазбанк
Заявку на отримання іпотеки під 7% журналіст 

залишив і на сайті Укргазбанку, де на головній 
сторінці красується реклама президентської 
програми. За годину передзвонила менеджерка.

Журналіст озвучив наміри придбати в столиці 
квартиру на первинному ринку, а співрозмов-
ниця розповіла про забудовників, акредито-
ваних у банку. Це «Ковальська нерухомість», 
«Інтергал-буд», «Київміськбуд», ZIM Group та 
«Ліко-холдинг».

Вимоги до позичальника стандартні: від-
сутність житлової нерухомості понад 50 кв м, 
офіційне працевлаштування, зарплата для по-
криття прожиткового мінімуму – «десь 3 тисячі 
гривень».

Головне – щоб доходи були достатніми для 
обслуговування кредиту, додає менеджерка. 
Для здійснення виплат за кредитом у розмірі 1 
млн грн людина має отримувати 23 тис грн на 
місяць.

Якщо журналіст офіційно працює та отримує 
додаткові доходи як ФОП, то чи сумуються 
вони, щоб дотягнути до необхідної суми?

Для отримання відповіді на це запитання ме-
неджерка радить звернутися до відділення. Там 
підтвердили: такий обрахунок можливий, якщо 
надати відповідні довідки.

Інші умови в Укргазбанку стандартні: термін 
кредитування – до 20 років, максимальна сума 
кредиту – 2 млн грн, початковий внесок – 15% 
від вартості квартири.

Щоправда, у банку попередили про наявність 
таких додаткових витрат, які доведеться сплати-
ти при оформленні угоди.

Одноразова комісія – 0,5% від суми кредиту.

Збір до Пенсійного фонду – 1% від вартості 
квартири.

Послуги оцінювача – близько 1 900 грн.
Щорічне страхування квартири – 0,26% від її 

вартості.
Послуги нотаріуса при оформлені угоди – 

10,27 тис грн.
Державна реєстрація – 3 086 грн.
Чи довго треба чекати погодження кредиту?
«Завичай два-три дні, але зараз через ажіотаж 

може бути тиждень», – повідомила менеджер-
ка. За її словами, у цьому відділенні ще жодна 
заявка не отримала погодження, хоча запит на 
іпотеку під 7% оформили вже «багато людей».

Приватбанк
Чи не кожен з 22 млн клієнтів Приватбанку 

знає, як виглядає черга до спеціаліста банку. 
Розуміючи, що чекати треба довго, журналіст 
звернувся до директорки відділення банку на 
Подолі.

Легенда така: сім’я з трьох людей хоче придба-
ти під Києвом двокімнатну квартиру площею 49 
кв м, вартість якої 1,7 млн грн. Забудовник – фі-
зична особа.

Перший момент – початковий внесок біль-
ший, ніж передбачає урядова постанова. «Це в 
постанові 15%, а в банку – від 25%», – попере-
дила співрозмовниця і повідомила про додатко-
ві комісії.

Одноразова комісія за видачу кредиту – 0,5% 
від суми. На страхування квартири і життя по-
зичальника щорічно треба витрачати по 0,5% 
від вартості квартири і залишку за кредитом 
відповідно.

До стандартних одноразових платежів (1% 
держмита і 1% збору до Пенсійного фонду) не-
обхідно додати ще один податок.

Якщо фізособа (забудовник) протягом року 
укладала більш ніж один договір купівлі-про-
дажу нерухомості, то додатково необхідно спла-
тити 5% податку з доходів фізосіб. На практиці 
його сплата лягає на плечі покупця.

Кредит під 7% можна отримати, якщо у влас-
ності є невелика частка в приватизованій квар-
тирі або якщо людина раніше володіла кварти-
рою.

«Головне – щоб на момент оформлення до-
кументів ви не володіли нерухомістю понад 50 
квадратних метрів», – повідомляє співрозмов-
ниця.

Підтвердженням цього стане витяг з реєстру 
про майновий стан, який разом з пакетом доку-
ментів подається до банку.

Директорка запропонувала на місці подати 
заявку, щоб дізнатися про шанси журналіста на 
отримання кредиту. На це пішло до п’яти хви-
лин. Менш ніж за годину телефоном повідоми-
ли радісну новину: кредит погоджено.

Комерційні банки
Кредобанк
Далі журналіст завітав до відділення україн-

ської «дочки» польського Кредобанку в центрі 
Києва. Профільна спеціалістка в першу чергу 
поцікавилася офіційним розміром зарплати 
кожного члена подружжя.

Наступне запитання стосувалося квартири, 
яку планується придбати в кредит. Забувши заз-
далегідь придумати цю частину легенди, журна-
ліст попросив озвучити пропозиції банку.

«Ви можете придбати житло тільки на вторин-
ному ринку. Будинок повинен бути побудова-
ний після 2018 року і введений в експлуатацію», 
– відрізала представниця банку.

За словами одного з власників великої девело-
перської компанії, з яким напередодні спілку-

ЧИ ДОСТУПНА ІПОТЕКА ЗЕЛЕНСЬКОГО? 

Продовження на стор. 8

Ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Доступна іпотека 7%» працює вже два 
тижні. Журналісти «Європейської правди» спробували з’ясувати, чи відрізняються умови видачі 
кредитів від анонсованих урядом та з якими проблемами можуть зіткнутися майбутні позичальники
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Продовження, початок на стор. 7

вався журналіст, під вимоги програми «Доступна 
іпотека 7%» підпадає мізерно мала кількість квар-
тир.

«Таке враження, що програма прописана для 
збуту неліквіду. У нормальних забудовників квар-
тири розпродуються ще на етапі будівництва», – 
заявив співрозмовник.

За даними порталу Lun.ua, у Києві налічується 
19 житлових комплексів, будинки у яких зведені 
після 2018 року і мають вільні квартири вартістю 
до 2,5 млн грн. Переважно це маловідомі забудов-
ники.

Найбільше представництво у цьому переліку має 
компанія KSM-GROUP – три комплекси. Цікаво, 
що саме цей забудовник безкоштовно надав 12 
квартир у ЖК «Кришталеві джерела» постражда-
лим від вибуху панельної багатоповерхівки на По-
зняках у червні 2020 року.

Мрії журналіста про майбутній дизайн потен-
ційної «неліквідної» квартири перервало фатальне 
запитання про наявність у власності нерухомості. 
У відповідь про частку 20 кв м у приватизованій 
квартирі він отримав відмову в отриманні кредиту.

«Ви не маєте права на іпотеку!» – заявила спеці-
алістка. Вона показала презентацію Кредобанку 
щодо пільгової іпотеки, де чорним по сірому напи-
сано: «Не мають права на іпотечний кредит особи, 
які володіють нерухомим майном».

Спроба пояснити, що постанова уряду не дозво-
ляє ставати учасником програми власнику житла 
площею понад 50 кв м, нічого не дали. У банку від-
мовилися розглянути варіант отримання пільгово-
го кредиту на 30 кв м.

За словами співрозмовниці, правила надання 
іпотеки в різних банках можуть відрізнятися.

Відрізняються умови банку і щодо мінімального 
першого внеску: від 20% замість 15%. За іншими 
пунктами програми «Доступна іпотека 7%» умови 
в Кредобанку нічим не відрізняються від урядових.

«Глобус»
Реклама на головній сторінці банку «Глобус» 

повідомляє відвідувачам, завдяки кому громадяни 
можуть отримати іпотеку під 7%: «За підтримки 
президента та уряду України. Доступна іпотека 
7%».

За посиланням відкривається калькулятор для 
розрахунку позики. Тут залежно від суми кредиту 

та першого внеску (від 15%) можна обчислити всі 
майбутні платежі на 20 років уперед.

Фахівець гарячої лінії банку повідомив, що в сто-
лиці за програмою «Доступна іпотека 7%» працю-
ють компанії «Інтергал-буд», Perfect Group, KSM-
GROUP, «ДБК-житлобуд», «Фундамент» та «Геос».

Умови стандартні: відсутність у позичальника 
житлової нерухомості понад 50 кв м, офіційне пра-
цевлаштування, зарплата «від 23 тис грн», повідо-
мила співрозмовниця банку, не уточнивши, на яку 
суму оформлятиметься кредит.

Поєднувати роботу і працевлаштування як ФОП 
можна, слід лише надати документи. Додаткові ви-
трати в банку такі.

Послуги нотаріуса – 5-8 тис грн.
Щорічне страхування квартири – 1,3% від її вар-

тості.
Щорічне страхування від нещасного випадку – 

1,3% від залишку за кредитом.
Послуги оцінювача – близько 1 тис грн.
Збір до Пенсійного фонду – 1% від вартості жит-

ла.
Адміністративний збір – 227 грн.
Чи є попит на іпотеку під 7%? «Видали п’ять 

кредитів», – відповів спеціаліст гарячої лінії банку 
«Глобус».

«ОТП банк»
У відділенні угорського «ОТП банку» повідоми-

ли, що ключова вимога до позичальника – висо-
кий офіційний дохід. Оскільки в Україні кожен 
п’ятий громадянин працює неофіційно, стало зро-
зуміло, чому в момент візиту журналіст був єдиним 
відвідувачем банку.

Після з’ясування інформації про сімейний стан 
позичальника, вартість квартири (1,7 млн грн) та 
строк кредитування (20 років) спеціаліст назвав рі-
вень офіційних доходів, достатній для погодження 
заявки кредитним комітетом.

«Сума має становити 58 тисяч гривень на мі-
сяць», – повідомив працівник.

Спроби зменшити цю цифру шляхом збільшен-
ня початкового внеску з 15% до 20% хоч і дали ре-
зультат, проте сума 52 тис грн все одно виглядала 
завеликою. Навіть менша порівняно з іншими 
банками вартість страхування житла (0,2%) не 
компенсувала вимог «ОТП банку» до офіційних 
доходів.

За час роботи програми «Доступна іпотека 7%» 
у відділені «ОТП банку», де побував журналіст, 
кредитний комітет погодив лише одну заявку на 
отримання пільгового кредиту.

Щоб не втрачати клієнта, спеціаліст банку за-
пропонував спробувати взяти кредит готівкою під 
27% річних. Проте держава не компенсує пере-
плату 20%, навіть якщо ці гроші підуть на купівлю 
житла.

Мегабанк
У матеріалі Liga.net про отримання іпотеки під 

7% фізособами-підприємцями зазначалося, що «в 
Мегабанку не володіють інформацією про умови 
видачі кредитів». Не змінилася ситуація і в день 
візиту в банк журналіста ЕП.

По телефону там озвучили лише загальні умови. 
Перший внесок – 15%, термін – 20 років, житло 
має бути зведене після 2018 року. Детальну інфор-
мацію пообіцяли надати у відділенні. Проте і там 
змогли відповісти не на всі запитання.

Виявилося, що журналіст ЕП був першим, хто 
прийшов до столичного відділення за отриманням 
іпотеки за президентською програмою.

«Умови – ті, що прописані в постанові уряду. У 
нашу систему ця інформація ще не занесена», – 
відповіли у відділенні і пообіцяли зв’язатися з жур-
налістом за кілька тижнів.

Замість висновку
Реалізація програми президента Володимира Зе-

ленського «Доступна іпотека 7%», про яку гучно 
розповідають урядовці, далека від ідеалу. Вона була 
запроваджена похапцем і не враховує особливостей 
страхування ризиків банками.

Останні подекуди на власний розсуд встановлю-
ють вимоги, відмінні від того, що обіцяють прези-
дент та уряд.

Крім того, залишаються питання щодо вимог до 
нерухомості, яку можуть купувати українці за цією 
програмою. Попри високу зацікавленість громадян у 
купівлі житла, програмою скористалися лише оди-
ниці.

Сподіваючись на допомогу держави, громадянам 
слід врахувати додаткові витрати, які вони мати-
муть протягом 20 років. Ключовий ризик – кошти 
на компенсацію відсотків за іпотекою влада повин-
на закладати кожен бюджетний рік

З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному 
сайті Зазимської сільської ради оприлюднено Заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки детального плану території земель ТОВ «Деснянська Діброва» загаль-
ною площею 19,5 га в с. Погреби Броварського району Київської області за посиланням: 
http://zotg.gov.ua/index.php/news/anonsi/item/394-zaiava-seo-19-5-ha-v-s-pohreby
 Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації.

Відповідальна особа: Бондаренко О.В. – секретар Зазимської сільської ради;
Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у 

письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, осо-
бистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, 
посади і особистого підпису керівника в Зазимську сільську раду (Київська обл., Бровар-
ський р-н, с.Зазим’є, вул.Широка, 6, тел. 0459429281, zotg@ukr.net).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земель 

ТОВ «Деснянська Діброва» загальною площею 19,5 га в с. Погреби Броварського району Київської області

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ХОЛДИНГ МС», розташований за адре-
сою: 08321, Київська область, Бориспільський район, с.Чубинське, вул. Погребняка, буд. 
1, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
для промислового майданчика №1 с.Королівка (основний проммайданчик) за адресою: 
08012, Київська область, Бучанський район, с.Королівка, вул. Гагаріна, буд. 9 а-д.
Діяльність ТОВ «АГРО-ХОЛДИНГ МС» полягає в вирощуванні зернових культур, первин-

ній переробці й зберіганні зернових культур.
Джерелами утворення забруднюючих речовин на промисловому майданчику №1 с.Коро-

лівка є: зерносклад, ємності з дизельним паливом та склад паливомастильних матеріалів, 
паливороздавальна колонка, зварювальні та металообробні роботи, твердопаливне опа-
лювальне обладнання, маневрування автотранспорту.
Забруднюючі речовини, які потрапляють в процесі діяльності проммайданчика підприєм-

ства до атмосферного повітря це: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту – 0,0591 т/рік, азоту(1)оксид N2O – 0,00118 т/рік, оксид вуглецю – 0,0565 т/
рік, вуглецю діоксид – 30,235 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом – 0,4808 т/рік, метан – 0,001477 т/рік, неметанові леткі 
органічні сполуки – 0,04067 т/рік, манган та його сполуки у перерахунку на манган) – 
0,00034 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0032 т/рік.
Загальний максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин складає 30,878267 т/рік.
Рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує гранично припустимі концен-

трації для населених місць, встановлених Міністерством охорони здоров’я України.
Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати в місячний термін до Бучанської ра-

йонної державної адміністрації Київської області за адресою:  08292, Київська обл., місто 
Буча, вул.Енергетиків, будинок 12.

ОГОЛОШЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ХОЛДИНГ МС», розташований за адре-
сою: 08321, Київська область, Бориспільський район, с.Чубинське, вул. Погребняка, буд. 
1, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 
промислового майданчика №2 с.Королівка (адміністративна будівля) за адресою: 08012, 
Київська область, Бучанський район, с.Королівка, вул.О.Кравченка, буд.77-А та промис-
лового майданчика №3 с.Королівка (зерносклад) за адресою: 08012, Київська область, 
Бучанський район, с.Королівка, вул. Гагаріна, буд. 9 е.
Діяльність ТОВ «АГРО-ХОЛДИНГ МС» полягає в вирощуванні зернових культур, первин-

ній переробці й зберіганні зернових культур.
Джерелами утворення забруднюючих речовин на промисловому майданчику №2 с.Ко-

ролівка є твердопаливний котел, на промисловому майданчику №3 с.Королівка – зерно-
склад.

Забруднюючі речовини, які потрапляють в процесі діяльності проммайданчиків підпри-
ємства до атмосферного повітря це: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту – 0,0089 т/рік, азоту(1)оксид N2O – 0,000177 т/рік, оксид вуглецю – 0,0085 
т/рік, вуглецю діоксид – 4,535 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом – 0,2186 т/рік, метан – 0,0028 т/рік, неметанові леткі 
органічні сполуки – 0,00199 т/рік.
Загальний максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин складає 4,773388 т/рік.
Рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує гранично припустимі концен-

трації для населених місць, встановлених Міністерством охорони здоров’я України.
Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати в місячний термін до Бучанської ра-

йонної державної адміністрації Київської області за адресою:  08292, Київська обл., місто 
Буча, вул.Енергетиків, будинок 12.

ОГОЛОШЕННЯ


