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Чисельність населення в Україні, за 
офіційними оцінками, на 1 січня 2021 
р. становила 41588,4 тис. осіб. (на 1 
квітня 2021року - 41488,0 тисяч осіб). 

Але якщо порівняти цифри 2020 
року нас стало менше аж на 314,1 ти-
сяч і при цьому, залишається суттєвим 
перевищення кількості померлих над 
кількістю народжених: на 100 помер-

лих – 48 живонароджених. Фахівців 
вважають, що суттєвий вплив на со-
ціально-економічну ситуацію в країні 
мають такі виклики як збройна агресія 
Російської Федерації проти України та 
тимчасова окупація частини її терито-
рії, демографічна криза, епідемічна си-
туація, пов’язана з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19… 
Але коронавірус лише прискорив спад 
населення, який триває вже кілька де-
сятиліть і збільшити чисельність насе-
лення – є завданням вкрай складним, 
таким, що можна вирішити, але не за 
рахунок народжуваності. Що ж не так з 
нашою демографією і що нас врятує від 
фактичного вимирання?

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙСУД ПРАЦЮВАТИМЕ 
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ, 
ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ ВСІХ СУДІВ КИЇВЩИНИ«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» З’ЄДНАЄ 

ОБУХІВСЬКУ ТА КАГАРЛИЦЬКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

5 липня 2021 року у Вишгородському 
районному суді Київської області 
було відкрито інтегровану рецепцію, 
яку обладнали за підтримки проєкту 
ЄС «Право-Justice» у співпраці з 
Територіальним управлінням Державної 
судової адміністрації України в 
Київській області. Подати і отримати 
документи, отримати довідкову 
інформацію, зорієнтуватися куди йти в 
приміщенні суду – віднині всі ці послуги 
для користувачів доступні в єдиному 
пункті. Таким чином Вишгородський 

районний суд Київської області 
запровадив європейські підходи до 
надання послуг відвідувачам.

В рамках програми 
«Велике будівництво» 
оновлюється дорога 
Обухів-Мала Вільшан-
ка-Сущани через села 
Ленди та Степок.
Про це пишуть Хроніки 

Обухова з посиланням 
на прес-службу Обухів-
ської міської ради.
На Київщині в рамках 

програми Президента 
України Володимира 
Зеленського «Велике 
будівництво» триває 
капітальний ремонт ще 
одного автошляху. Після 
завершення робіт якісна 
дорога проходитиме між 
двома територіальни-
ми громадами і з’єднає 
Обухів з селами Мала 
Вільшанка та Сущани.

У розвитку Київщини 
важливою передумовою 
є якісне дорожнє спо-
лучення. Якщо люди не 
можуть з одного насе-
леного пункту добрати-
ся в інший, то про який 
комфорт можна говори-
ти? Саме тому в рамках 
«Великого будівництва» 
ми працюємо над тим, 
щоб покращувати інф-
раструктуру і між міста-
ми, і між селами. Напри-
клад, один із об’єктів, 
який зараз оновлюється 
в нашому регіоні, – це 
дорога Обухів-Мала 
Вільшанка-Сущани че-
рез села Ленди та Сте-
пок. Фактично ми «зши-
ваємо» зараз Обухівську 
та Кагарлицьку терито-
ріальні громади. І на-
ступного року плануємо 
завершити всі роботи, – 
повідомив очільник Ки-
ївської облдержадміні-
страції Василь Володін.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

З 1 ЛИСТОПАДА НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ 
З’ЯВЛЯТЬСЯ НОВІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ
В Укравтодорі відзна-

чили, що зображення до-
рожніх знаків приведені у 
відповідність з Конвен-
цією про дорожні знаки 
і сигнали і доповнені но-
вими дорожніми знака-
ми. Зокрема:

• « Автозаправні
/Електрозарядні 
станції».

• «Місце для зарядки 
електромобілів».

• «Платна дорога»
 та «Кінець платної 
дороги».

• «Діагональний пішо-
хідний перехід на 
перехресті».

• Зміни торкнуться і 

велоінфраструктури, 
ДСТУ доповнено нови-
ми знаками і табличками 
до дорожніх знаків, які 
регулюють рух велосипе-
дистів.

На знаках індивіду-
ального проектування 
змінений шрифт, форма 
стрілок і введені символи 
для позначення центру 
населеного пункту, річки.

Зміни набувають чин-
ності відповідно до на-
казу ДП УкрНДНЦ від 
26.05.2021 № 191 з 01 ли-
стопада 2021року.

ПЛОДІТЬСЯ І 
РОЗМНОЖУЙТЕСЯ…
ЯКЩО ЗМОЖЕТЕ…

«Нова Доба судової реформи»

На Україну, на жаль, чекає подальший 
спад населення. Влада поки не може ви-
правити ситуацію. 

Проте рецепт порятунку є…

Завдяки активності своїх учнів, 
100+1 школа з 24 областей України 
отримує комплекти світловідбиваючих 
жилетів. Про таке рішення оголосили 
організатори Національної програми 
з попередження дорожньо-тран-
спортного травматизму дітей та 
молоді Traffic Challenge.

Загалом планується забезпечити 
150 українських дитячих навчальних 
закладів — так будуть розподілені 
4,5 тисячі жилетів. Цьогоріч ГО 
«Traffic Challenge» та Благодійний 

фонд «Демократичний розвиток» 
змінили умови отримання школами 
комплектів світловідбиваючих жи-
летів.

ЖИТТЯ ДИТИНИ 
СТАНЕ БЕЗПЕЧНІШИМ

Продовження на стор.6

Продовження на стор.7
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Продовження, початок на стор. 1

Інтегрована рецепція суду буде першим 
місцем контакту відвідувача з працівниками 
апарату суду. Із головних функцій – надання 
широкого спектру судових послуг, ефективна 
комунікація та полегшення взаємодії відвіду-
вача з судом. Не менш важливою є безпекова 
складова – у суді з’явиться можливість кон-
тролювати потік відвідувачів і вирішувати ви-
клики, пов’язані із забезпеченням безпеки в 
приміщенні суду, зокрема, рецепція дозволить 
обмежити позапроцесуальне спілкування від-
відувачів із суддями та працівниками апарату 
суду. Інтегрована рецепція поліпшить вну-
трішню організацію роботи суду, що допомо-
же підвищити ефективність, якість та комфорт 
персоналу.

«Для покращення доступу до правосуддя 
дуже важливо мати клієнтоорієтовані суди, в 
яких найбільш вразливим людям можуть до-
помогти розібратися в складних питаннях від-
правлення правосуддя. Інтегровані рецепції, 
де можна вирішити всі питання, – один з най-
кращих інструментів, які можуть використо-
вувати суди, щоб правосуддя стало простішим 
для громадян. Якщо у людей складеться пози-
тивне враження про те, як працівники апарату 
привіталися та спілкувалися з ними, і якщо 
люди вважатимуть, що працівники апарату 
працювали ефективно, довіра громадськості 
до цього конкретного суду та до судової систе-
ми в цілому буде тільки зростати. Інтегровані 
рецепції – дуже практичний та ефективний 
спосіб, як вирішити питання довіри та одно-
часно покращити адміністрування в самому 
суді», – прокоментував Ремі Дюфло, заступ-
ник голови Представництва Європейського 
Союзу  в Україні під час відкриття оновленого 
клієнтоорієнтованого приміщення Вишго-
родського районного суду Київської області.

Відкриття інтегрованої рецепції суду – один 
з пунктів комплексу прикладних рішень, роз-
роблених міжнародними та національними 
експертами Ініціативи «Модельні суди» Про-

єкту ЄС «Право-Justice», для покращення 
функціонуванні суду.

В межах Ініціативи «Модельні суди» у 2018 
році було відібрано шість судів в усієї Украї-
ни для втілення у співпраці з європейськими 
на національними експертами нових практик 
в управління судом, підвищення клієнтоорі-
єнтованості та безпеки. Такими судами ста-
ли: Вишгородський районний суд Київської 
області, Галицький районний суд м. Львова, 
Ковельський міськрайонний суд Волинської 
області, Корольовський районний суд міста 
Житомира, Краматорський міський суд Доне-
цької області, Лозівський міськрайонний суд 
Харківської області.

Станом на 2021 всі шість модельних судів 
помітно змінилися – втілили в свої роботі 
низку нових клієнтоорієнтованих рішень, 
HR-стратегій, запровадили волонтерські сер-
віси, вдосконалили питання безпеки, стали 
більш інклюзивними в широкому розумінні.

«Підвищення рівня клієнтоорієнтованості, 
зменшення часового проміжку перебування 
учасників справ поза рамками судових засі-
дань та діджиталізація процесів в суді – це 
наразі наші основні завдання зовнішньої 
комунікації. Ініціатива ”Модельні суди” та 
Територіальне управління ДСА України в Ки-
ївській області – наші ментори, які допома-
гають нам втілювати ідею модельного суду та 
модельних рішень для того, щоб ставати від-
критішими, зрозумілішими та доступнішими 
громадянам», – зазначила голова Вишгород-
ського районного суду Київської області Ірина 
Котлярова.

Два роки зайняв процес переобладнання 
приміщення Вишгородського районного суду 
Київської області відповідно до цілого комп-
лексу модельних рішень, рекомендованих єв-
ропейськими та національними експертами. 
У результаті оновлений суд отримав більш 
«людське обличчя»: оформлений привітний 
інтер’єр, ефективні комунікатори на інтегро-
ваній рецепції суду,  доступна стійка для заряду 
електронних пристроїв, вказівники на дверях 
та електронні табло, працює зона очікування 
для дітей, а також студенти-волонтери, які до-
помагають у роботі з вразливими особами.

«Є багато українських судів, які прагнуть 
поліпшити спосіб своєї діяльності, також шля-
хом впровадження найкращих європейських 

практик у цій галузі. Клієнтоорієнтований 
підхід є одним із елементів, що сприяє під-
вищенню довіри до судової влади. Ініціатива 
«Модельні суди» дозволяє не лише вчитися на 
міжнародному досвіді, а й створює простір для 
обміну хорошими практиками та рішеннями, 
які впроваджуються українськими судами за 
власною ініціативою», – повідомила Анна 
Адамська-Галлант, Міжнародний головний 
експерт, керівниця компоненту Судова ре-
форма.

У 2021 року до ініціативи «Модельні суди» 
доєдналося  ще 70 судів з усієї України, які  
прагнуть  запровадити нові підходи до надання 
послуг відвідувачам.  Така співпраця органів 
судової влади, суддів та працівників апарату 
зробила ініціативу «Модельні суди» майдан-
чиком добрих практик та унікальною плат-
формою для обміну передовим європейським 
та українським досвідом.

Довідка “Нової Доби”:
Ініціатива «Модельні суди» проєкту ЄС 

«Право-Justice» покликана сприяти покращенню 
доступу до правосуддя шляхом підвищення клі-
єнтоорієнтованості, безпеки та інклюзивності 
українських судів.

Модельні рішення для судів, розроблені експер-
тами Ініціативи, – це перелік практичних захо-
дів для застосування у судах з метою вирішення 
низки проблем, з якими щодня стикається укра-
їнське правосуддя. Рекомендації та рішення роз-
роблялися після численних відвідин українських 
судів, зустрічей із юристами-практиками, 
представниками громадських організацій, які 
працюють із особами з інвалідністю, а також 
на основі спеціалізованих звітів міжнародних ор-
ганізацій. Всі рішення розроблені з урахуванням 
очікувань кінцевих користувачів судової систе-
ми, тобто представників української судової 
влади та громадськості, а також спираючись 
на власний експертний досвід і знання кращих 
практик, що функціонують у таких західних 
країнах як Польща, Франція, Нідерланди. 

Документи, розроблені експертами для по-
кращення роботу суду:

Посібник «Модельний суд»
За додатковою інформацією звертайтеся до 

Ольги Гаврилової marineusm@gmail.com або за 
телефоном +380 50 968 38 17

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙСУД ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА 
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ, ЯК МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ВСІХ СУДІВ КИЇВЩИНИ

Про оприлюднення заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проекту детальний план 
території (далі – ДПТ) земельної ділянки загальною 
площею 5,736 га по вул. Північній в селі Крюківщина 
Бучанського району Київської області, що розроблений 
на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського 
району Київської області від 27 травня 2021 року №1-
01/VI8-21.

Замовник: Виконавчий комітет Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут СБ України.
Ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО 

можливо в приміщенні Вишневої міської ради, за адре-
сою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29.
Строк громадського обговорення заяви 15 днів з дня 

її оприлюднення. Пропозиції (зауваження) подаються 
у письмовій формі на адресу Вишневої міської ради: 

08132, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 29.
Подання та прийом пропозицій здійснюються з 10. 

07.2021 р. по 25.07.2021 р. Пропозиції, подані після 
встановленого строку, не розглядаються.
Відповідальна особа - Черній В.П., начальник відділу 

містобудування та архітектури Вишневої міської ради. 
Тел. (04598) 5-15-93

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що ТОВ «БК «РОШЕН» отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля за №21/01-2021227333/1 від 05.07.2021, 
виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, щодо планованої діяльності з реєстраційним номером справи №2021227333.

ОГОЛОШЕННЯ
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Загалом по Україні створено 
197 центрів вакцинації, в яких 

щеплюють людей, що записалися 
до листа очікування через “Дію”. 
У Київській області працює 7 

центрів вакцинації. Графік роботи 
щоденний.

У Київській області з 09:00 до 
17:00 працюють сім центрів ма-
сової вакцинації. Для отримання 
щеплення необхідно попередньо 
записатися в лист-очікування 
вакцинації проти COVID-19 че-
рез додаток «Дія» чи гарячу лінію 

МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.
Центри вакцинації на Київщині працюють за такими адресами:

• м. Бровари. КНП “Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Неза-
лежності, 12.

• м. Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. 
Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.

• м. Славутич. КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.
• м. Бориспіль. КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24.
• м.Ірпінь. КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 

38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105к.
• м. Обухів. КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова. 52.
• м. Яготин. КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.
Центри вакцинації відкриваються і в столиці: у спорткомплексах, на стадіонах, у ви-

ставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, 
готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах. Більшість цих 
центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні.

Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac 
Biotech.

Адреси центрів вакцинації у Києві:
Міжнародний виставковий центр
КНП «ЦПМСД №1» Голосіївського району м. Києва – вул. Якубовського, 6, кабінет 

116
КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва – просп.Голосіївський, 59 – А, 

кабінет 103
КНП «ЦПМСД №2» Дарницького району м.Києва – вул. Вербицького Архітектора, 

5, кабінет 257
КНП «ЦПМСД №3 Дарницького району м. Києва» – Харківське шосе, 121, Кабінет 

111, 113
КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва – пр-т Маяковського, 32-б, 

кабінет 222
КНП «ЦПМСД №4» Деснянського району м. Києва – бульвар Вигурівський 4, ка-

бінет 408
КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» – вул.Ентузіастів, 13а, 

кабінет 120
КНП «ЦПМСД №1» Дніпровського району м. Києва – вул. Сергієнка,23, Кабінет 14
КНП «ЦПМСД №1 Оболонського р-ну м. Києва» – вул. Тимошенка, 14, кабінет – 

31
КНП ЦПМСД №1 Подільського району м. Києва – Вул. Волоська, 47, Кабінет 111, 

113
КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва – проспект Свободи, 22, Ка-

бінет 244
КНП «ЦПМСД Печерського р-ну м. Києва» – вул. Мазепи, 2, каб. 40
КНП «ЦПМСД №1» Святошинського району м. Києва – Вул. Акад. Єфремова, 11, 

Кабінет 110
КНП «ЦПМСД №2» Святошинського району м. Києва – вул. Симиренка, 10, ка-

бінет 414
КНП «ЦПМСД №3» Святошинського району м. Києва – вул. Петра Курінного, 2, 

кабінет 121
КНП « ЦПМСД №1 Солом’янського району м.Києва – пр.Любомира Гузара, 3, ка-

бінет 105
КНП «ЦПМСД №2» Солом’янського району м. Києва – вул. Солом’янська, 17, ка-

бінет 123
КНП «ЦПМСД №1» Шевченківського району м. Києва – вул. Б. Хмельницького, 

37,кабінет 204
КНП «ЦПМСД №2» Шевченківського району м. Києва – вул. Миколи Пимоненка, 

10, кабінет 1, корпус А
КНП”ЦПМСД №3″ Шевченківського району м. Києва – вул. Ризька, 1, кабінет 129
КНП «Київська міська студентська поліклініка» – вул. Політехнічна, 25/29, 1 поверх, 

кабінет 103

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ МАСОВА 
ВАКЦІНАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ, У КИЄВІ ЗБІЛЬШИЛИ КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ ВАКЦІОНУВАННЯ (ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК АДРЕС)

Сьогоднішня наша історія про юнака, який ос-
танні три роки працював у Дитячому фонді ООН 
(ЮНІСЕФ). Рік тому він отримав другу повну 
вищу освіту в Нідерландах, а зараз проходить 
військову строкову службу в Головному центрі 
підготовки особового складу Держприкордон-
служби ім. генерал-майора І.Момота. То що ж 
його привело до української армії?

«Вийшло так, що останні 8 років я навчався. 
Закінчив бакалаврат з біології та магістратуру з 
екології в Київському національному універси-
теті ім. Тараса Шевченка. Потім поїхав навча-
тися в Нідерланди, оскільки для просування 
по кар’єрній драбині в ООН мені бракувало 
профільної освіти. Я обрав Маастрихтський 
університет, який входить до ТОП-10 у списку 
молодих університетів світу. Там отримав ди-
плом магістра з державної політики. Тому увесь 
цей час я мав відстрочку від строкової служби. 
Цього ж року в мене не було законних підстав 
не служити. І от я тут, адже Закон України один 
для всіх!» – розповідає Річард.

Бажаючи зростати, Річард Герц поїхав от-
римувати другу вищу освіту закордон. У своїй 
дипломній роботі він розкрив проблеми кос-
мічної політики Євросоюзу. Для збору інфор-
мації хлопець відвідав Женеву, Брюссель, Гаагу, 
і навіть провів три доби в Центрі керування по-
льотами Європейського космічного агентства 
під час запуску супутника.

«В армію мене ніхто не тягнув. Прийшла по-
вістка, одразу ж пішов до свого військкомату. 
Сказали йти служити – я пішов. Для роботи в 
ООН мені принципово важливо мати кришта-
лево-чисту біографію, і невиконання своїх 
громадянських обов’язків для мене – не варі-
ант. Звичайно, для мене армія – вихід з зони 
комфорту, але це краще, ніж втратити гідність 
і піти проти букви Закону. Планую гідно та з 
користю відслужити в ДПСУ, щоб за короткий 
проміжок часу встигнути принести користь для 
нашої країни. А потім маю на меті продовжити 
працювати в ООН й переїхати до Регіонального 
центру в Женеві», – ділиться своїми планами 

військовослужбовець строкової служби.
Річард вважає, що про армію більше стерео-

типів, ніж правди: «Згадуючи свій перший день 
в навчальному центрі, пам’ятаю, що ми всім 
взводом були приємно вражені й думали, що це 
не може бути реальністю в армії: чудова столо-
ва, кімнати по троє, шикарні умови – все було 
занадто добре, щоб бути правдою. Потім вра-
зили командири – приємні, розумні та людя-
ні, вони завжди відгукуються на наші потреби! 
Зовсім не стереотипні «вояки». Якщо коротко 
– я очікував разів в сто гіршої картини. Зараз 
навіть починає подобатися», – сміючись, додає 
прикордонник.

Річард розповідає, що потрапивши в Голов-
ний центр, тепер він починає розуміти, чому 
хлопці в Окремому регіональному центрі 
комплектування йому заздрили, коли почули, 
що його відібрали саме в прикордонники.

«Чесно, мені дуже пощастило, що я потрапив 
саме в ДПСУ. Після часів Майдану я відкрив 
для себе українську мову, музику, історію, кух-
ню та культуру. Тепер я відкрив для себе нову 
українську армію. Україна – вражає і її можна 
пізнавати з різних сторін», – зазначає Річард.

ХТО ТИ, РІЧАРД ГЕРЦ?

Вакансії для людей з інвалідні-
стю становлять 5% від усіх акту-
альних на кадровому порталі grc.
ua. Найчастіше пропонують робо-
ту у великих містах: Київ (14%),  
Дніпро (8%), Харків (5%), Запо-
ріжжя (3%) та Львів (3%). «Нова 
Доба» передруковує це дослідження 
з метою допомогти громадянам, 
які мають обмеження.

Переважна більшість (78%) 
вакансій, відкритих для людей з 
інвалідністю, пропонує оклад від 
7 до 14 тис. грн. Так, касир у мере-
жевому супермаркеті може розра-
ховувати від 8 тис. грн. Досвід ро-
боти із касою не є обов’язковим. 
Обіцяють безкоштовне навчання, 
офіційне працевлаштування та 
можливості кар’єрного росту. Ще 
18% вакансій пропонують заро-
бітну плату від 14 до 30 тис. грн. 
Наприклад, кандидат на посаду 
аналітика з продажів може пре-
тендувати на компенсацію від 
25 тис. грн. Серед вимог: вища 
технічна або економічна освіта, 
відмінне знання Excel, знання 
та вміння застосовувати в роботі 
математичну статистику. 4% ва-
кансій, відкритих для людей з ін-
валідністю, пропонують  набагато 
більшу компенсацію (від 30 тис. 
грн), але всі вони переважно зі 
сфери IT/телеком:  frontend-роз-
робник, тестувальник, data 
analyst тощо. Знання англійської 
- обов’язкове.

Найчастіше роботодавці про-
понують повну зайнятість (60% 
усіх вакансій для осіб з інва-
лідністю). Часткову зайнятість 
пропонує 39% роботодавців. Ста-
жування відкрито лише для 1% 
кандидатів.

Практично усі пропозиції 
роботи (99%) для людей з ін-

валідністю обіцяють офіційне 
працевлаштування, оплачувані 
лікарняні, щорічні  обов’язкові та 
додаткові відпустки, скорочений 
робочий тиждень та інші пільги 
та компенсації, передбачені зако-
нодавством. 
Аналіз ринку праці категорії 
«Медицина та фармацевтика»

Найбільше пропозицій роботи 
у медичній сфері у Києві (32% 
усіх актуальних вакансій кате-
горії), Дніпрі та області (17%), 
Київській області (7%), Одесі та 
області (6%) та Запоріжжі та об-
ласті (5%). 

У червні роботодавці категорії 
«Медицина та фармацевтика» 
найбільш активно шукали ліка-
рів-терапевтів (15% усіх відкри-
тих вакансій категорії на кадро-
вому порталі grc.ua), провізорів 
(12%) та фармацевтів (10%).

Середня пропонована заробіт-
на плата  по Україні у категорії 
«Медицина та фармацевтика» 
становить близько 12 тис. грн. 
Майже половина пропозицій ро-
боти (49%) пропонує оклад від 6.6 
тис грн до 13.3 тис. грн. Ще 29% 
роботодавців пропонують ком-
пенсацію від 13.3 тис. грн до 20 
тис. грн. Лікарі вузького профілю 
та терапевти із напрацьованою 
базою пацієнтів можуть розрахо-
вувати на зарплату від 20 тис. грн. 

Найвищу компенсацію кан-
дидатам категорії «Медицина та 
фармацевтика» пропонують у 
Харкові та області - середня за-
робітна плата категорії становить 
21.9 тис. грн. На другому місці за 
рівнем заробітних плат для пра-
цівників медичної сфери  - Одеса 
та область (20 тис. грн). Трійку 
лідерів за рівнем компенсації за-
криває Київ (середня компенса-
ція становить 18.3 тис. грн). 

ЯК ВЛАШТУВАТИСЯ 
НА РОБОТУ ЛЮДИНІ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ?
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС «РОШЕН». 

Код ЄДРПОУ 34717491
 (повне найменування юридичної особи, код 

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

код або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючо-
му органу і мають відмітку  у паспорті)

інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт 
господарювання
Юридична адреса: 08301, Київська обл., м. Бо-

риспіль, вул. Привокзальна, 82. 
Телефон/факс: (044) 351-71-50
 (місцезнаходження юридичної особи або міс-

це провадження діяльності фізичної особи-під-
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика
Планованою діяльністю є будівництво комп-

лексу будівель і споруд для виробництва борош-
на пшеничного та крохмального, кондитерських 
та інших виробів з борошна широкого асорти-
менту (печиво затяжне, печиво цукрове, крекер, 
печиво здобне, сендвіч-печиво, вафлі, тощо), 
глюкозних сиропів, глютену, висівок, а також 
спирту з супутнього продукту, що утворюється 
в процесі  виготовлення  глюкозних сиропів та 
глютену. Підприємство діюче та на даний час 
призначене для виготовлення кондитерських та 
інших виробів з борошна широкого асортимен-
ту, потужністю до 110000 т/рік готової продукції. 
Планованою діяльністю передбачається розши-
рення виробництва, а саме: переробка зерна 
пшениці загальною кількістю до 495000 т/рік для 
потреб власного виробництва; виробництво бо-
рошна крохмального для подальшої переробки 
та борошна пшеничного в кількості до 30000 т/
рік; збільшення потужностей виробництва конди-
терських та інших виробів з борошна широкого 
асортименту (печиво затяжне, печиво цукрове, 
крекер, печиво здобне, сендвіч-печиво, вафлі 
тощо) до 220000 т/рік; виробництво глюкозних 
сиропів в кількості до 120000 т/рік; виробництво 
глютену в кількості до 32000 т/рік; виробництво 
висівок в кількості до 200000 т/рік; виробництво 
спирту в кількості до 25300 м3/рік. 

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю є будівництво комп-

лексу будівель і споруд для виробництва борош-
на пшеничного та крохмального (на подальшу 
переробку), кондитерських та інших виробів 
з борошна широкого асортименту (печиво за-
тяжне, печиво цукрове, крекер, печиво здобне, 
сендвіч-печиво, вафлі, тощо), глюкозних сиро-
пів, глютену, висівок, а також спирту. Процес су-
шіння кінцевих продуктів виробництва (глютену 
та висівок) передбачено гарячим повітрям, що 
нагрівається насиченою парою через теплооб-
мінник (пара виробляється в парогенераторах 
завдяки спалювання природного газу). 

Технічна альтернатива 2.
В якості альтернативи розглянуто сушіння кін-

цевих продуктів виробництва (глютену та висі-
вок) продуктами спалювання природного газу. 

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

Місце провадження планованої діяльності: те-

риторіальна альтернатива 1.
Адреса: 08301, Київська область, м. Бориспіль, 

вул. Привокзальна, 82.
Місце провадження планованої діяльності: те-

риторіальна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки передбачено здійс-

нювати плановану діяльність на території існую-
чого підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Реалізація даного проекту носить позитивний 
характер та продовжить розвиток підприєм-
ства ТОВ «БК «РОШЕН», що сприяє вирішенню 
загальнодержавних програм розвитку об´єктів 
сільськогосподарського призначення, розвитку 
інфраструктури регіону. З боку соціально-еко-
номічного впливу, впровадження планованої 
діяльності буде мати позитивний характер, обу-
мовлений створенням нових робочих місць за 
рахунок працевлаштування місцевого населення 
із забезпеченням сучасних умов праці, попов-
нення місцевого бюджету податками. Загальна 
кількість працюючих по фабриці після впрова-
дження проектних рішень – 923 особи.

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

На даний час території підприємства розта-
шовані наступні будівлі та споруди: виробни-
чо-складський корпус з вбудованими адміністра-
тивно-побутовими приміщеннями та котельнею, 
потужністю 28,92 МВт  та виробничими лініями 
по виготовленню виробів з борошна, потужніс-
тю до 110000 т/рік готової продукції; трансфор-
маторна підстанція 110/10 кВ; водопровідна 
насосна станція з резервуарами запасу води; 
контрольно-пропускний пункт №1; споруди для 
доочистки виробничих стічних вод; комплекс 
споруд підземного водозабору (дві артезіанські 
свердловини).

Планованою діяльністю передбачається бу-
дівництво комплексу будівель і споруд для ви-
робництва борошна пшеничного та крохмаль-
ного з подальшим використанням на власному 
виробництві, кондитерських та інших виробів 
з борошна широкого асортименту (печиво за-
тяжне, печиво цукрове, крекер, печиво здобне, 
сендвіч-печиво, вафлі тощо), глюкозних сиропів, 
глютену, висівок та спирту. Для даних потреб 
передбачається будівництво: виробничо-склад-
ського корпусу зблокованого з існуючим вироб-
ничо-складським корпусом зі збільшенням по-
тужності по випуску готової продукції з 110000 
т/рік до 220000 т/рік та розширення споруд для 
доочистки виробничих стічних вод; виробни-
чо-складського корпусу з адміністративно-побу-
товими приміщеннями № 2 (виготовлення глю-
козних сиропів, глютену та спирту з супутнього 
продукту, що утворюється в процесі  виготовлен-
ня  глюкозних сиропів та глютену); будівлі кон-
трольно-пропускного пункту № 2 з лабораторією 
контролю якості сировини глибокої переробки 
(зерна); комплексу споруд по прийманню, пе-
реробці та зберіганню сировини глибокої пере-
робки (зерна); цеху виробництва крохмального 
та товарного борошна; котельні № 2, потужніс-
тю 53,83 МВт - окремої будівлі для виробни-
цтва пари на потреби технологічних процесів зі 
збільшенням виробничих потужностей; складу 
зберігання спирту; майданчика для зберігання 
легкових автомобілів; майданчика для вантаж-
них автомобілів до забору проб вхідної сирови-
ни глибокої переробки (зерно); майданчика для 
вантажних автомобілів після забору проб вхідної 

сировини глибокої переробки (зерно); двох ар-
тезіанських свердловин. Виробнича програма 
планованого виробництва наступна: переробка 
зерна пшениці загальною кількістю до 495000 
т/рік; виробництво борошна крохмального для 
подальшої переробки та борошна пшеничного 
в кількості до 30000 т/рік; виробництво конди-
терських та інших виробів з борошна широкого 
асортименту (печиво затяжне, печиво цукрове, 
крекер, печиво здобне, сендвіч-печиво, вафлі 
тощо) в кількості до 220000 т/рік; виробництво 
глюкозних сиропів в кількості до 120000 т/рік; 
виробництво глютену в кількості до 32000 т/
рік; виробництво висівок в кількості до 200000 
т/рік; виробництво спирту в кількості до 25300 
м3/рік. 

Теплопостачання підприємства, в тому числі 
для забезпечення технологічних потреб, перед-
бачено від існуючої вбудованої та проектованої 
окремо розташованої парових котелень, загаль-
ною тепловою потужністю 82,75 МВт, що працю-
ють на природному газі.

Водопостачання передбачено від 2-х існую-
чих та 2-х проектованих артезіанських свердло-
вин, дебітом до 80 м3/годину кожна. Резервне 
водопостачання - централізоване (від міської 
мережі м. Бориспіль). Водовідведення господар-
сько-побутових та виробничих стічних вод (після 
очищення на власних очисних спорудах) - цен-
тралізоване (в міську каналізаційну мережу м. 
Бориспіль). Водовідведення зливових вод (після 
попередньої очистки стоків з місць локальних 
забруднень нафтопродуктами на сепараторі на-
фтопродуктів) - в систему дощової каналізації м. 
Бориспіль. 

Загальна площа земельної ділянки складає  - 
18,9521 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Природоохоронне законодавство України 

встановлює екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності, зокрема: дотримання допу-
стимих рівнів забруднення атмосферного пові-
тря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту 
хімічних і біологічних речовин в атмосферному 
повітрі населених місць» (затверджений наказом 
МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у 
Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439); дотри-
мання нормативів гранично допустимих викидів 
відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06р. 
№309; забезпечення повного збирання, належ-
ного зберігання та недопущення знищення і псу-
вання відходів (п. «д» статті 17 Закону України 
«Про відходи»), передача відходів тільки органі-
заціям, що мають відповідні ліцензії (п. «і» статті 
42 Закону України «Про відходи»); дотримання 
допустимих рівнів шуму згідно вимог ДБН В.1.1-
31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 
шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні 
норми виробничого шуму, ультразвуку та інф-
развуку».

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання нормативної санітарно-захисної 

зони згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні 
правила планування і забудови населених місць» 
(затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. 
№173, зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. 
за №379/1404);

Дотримання правового режиму зон санітарної 
охорони артезіанських свердловин;

Протипожежні розриви між будівлями та спо-
рудами;

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, 

яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

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

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання

______________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
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Територіальні обмеження, визначені містобу-
дівною, інженерно-транспортною та промисло-
вою інфраструктурою (забудовою), яка склалася 
на території планованої діяльності та поряд з 
нею.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки передбачено здійс-

нювати плановану діяльність на території існую-
чого підприємства

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

щодо технічної альтернативи 1
З метою мінімізації впливів на довкілля рішен-

ня щодо еколого-інженерної підготовки та захи-
сту території будуть прийматися базуючись на 
результатах обстеження ділянки, техніко-еконо-
мічних, інженерно-геологічних та топографо-ге-
одезичних вишукуваннях, виготовленні проек-
тно-кошторисної документації тощо.

Проектні рішення в період будівництва та екс-
плуатації забезпечуватимуть раціональне ви-
користання ґрунту; будуть передбачені заходи 
протидії підтопленню, просіданню, активізації 
інших екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1 
Дотримання проектних рішень в період бу-

дівництва і експлуатації, що забезпечуватиме 
раціональне використання природних ресурсів. 
Передбачено  охоронні, захисні  та  компенса-
ційні  заходи.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище: при будівництві - вики-

ди забруднюючих речовин від роботи двигунів 
будівельного транспорту та під час проведення 
будівельних робіт; при експлуатації - викиди за-
бруднюючих речовин від виробничих процесів. 

Водне середовище: при будівництві – відсутній; 
при експлуатації – за умови дотримання проек-
тних рішень вплив на водне середовище буде 
знаходитись в межах вимог діючого законодав-
ства. 

Вплив на рослинний і тваринний світ: при бу-
дівництві - відсутній; при експлуатації - відсут-
ній.

Вплив на клімат і мікроклімат: відсутній. Пла-
нована діяльність не впливає на інтенсивність 
падаючої сонячної радіації, на температуру, 
швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, 
тривалість туманів і інші кліматичні характери-
стики. 

Вплив на техногенне середовище: при будів-
ництві - відсутній; при експлуатації - планована 
діяльність не спричиняє порушення навколиш-
нього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації буді-
вель, споруд та технологічного устаткування. 

Ґрунти: при будівництві – можливий вплив 
при проведенні будівельно-монтажних робіт. З 
метою запобігання негативного впливу на ґрунт 
передбачається впровадження комплексних при-
родоохоронних заходів (облаштуванням терито-
рії об’єкту, проведення озеленення та ін.); при 
експлуатації - вплив об’єкту на ґрунти в режимі 
експлуатації відсутній, так як передбачено твер-
де покриття та системи виробничої, побутової 
та дощової каналізації. На підприємстві наявні 
спеціально відведені місця для тимчасового збе-
рігання відходів.

Акустичний вплив: при будівництві – шумове 
забруднення наявне під час проведення буді-
вельних робіт, але буде тимчасовим та не буде 
перевищувати допустимі норми; при експлу-
атації – шумове забруднення буде зумовлене 
роботою технологічного устаткування та рухом 
автотранспорту.

Соціальне середовище: при будівництві – від-
сутній; при експлуатації – позитивний вплив у 
вигляді створення додаткових робочих місць.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Передбачені санітарно-гігієнічні, протипожеж-

ні, містобудівні та територіальні обмеження від-
повідно до чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до 

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

Планована діяльність, відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля», від-
носиться до першої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля (ст.3, ч. 2, п.2), а також до другої ка-
тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля (ст.3, ч. 3, 
п.1; ст.3, ч. 3, п.3 (абз.1); ст.3, ч. 3, п.8 (абз.1 та 
абз.5); ст.3, ч. 3, п.13.

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 значно-
го негативного транскордонного впливу (за-
чеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля відсутні.

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 оцінки впливу на довкілля передбачено у відпо-
відності до ст.6 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це про-
цедура, що передбачає:

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

- проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності;

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

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

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

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

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

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

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен-
ше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про що 
зазначається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає 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 пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Надаючи такі зауваження 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 засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’яза-
ний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України (згідно ст. 37 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності»);

Дозвіл на спеціальне водокористування, що 
надається Державним агентством водних ре-
сурсів України (згідно статті 49 Водного кодексу 
України);

Спеціальний дозвіл на користування надрами, 
що надається у Державній службі геології та надр 
України (згідно статті 19, статті 23 Кодексу Укра-
їни про надра);

Інші документи дозвільного характеру, перед-
бачені законодавством, за умови що вони не 
передбачають встановлення (затвердження) змін 
у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням 
про провадження планованої діяльності або по-
довження строків  її провадження (згідно пункту 
9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

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

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, буд.35. Де-
партаменту екологічної оцінки та контролю, від-
ділу оцінки впливу на довкілля. Тел./факс: (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, по-
штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та контактна особа)
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Ми стали вимирати швидше…
Україна - унікальна держава, в тому числі з точки зору де-

мографії. Чому ми вимираємо? Фахівці наводять різні при-
чини: погана економічна ситуація, висока смертність, відтік 
молоді за кордон… Чисельність населення будь-якої країни 
формується за рахунок двох складових: природного при-
росту або убивання (різниці між народженими і померлими 
жителями країни) і міграційного припливу. В Україні вже 
кілька десятиліть помирає більше людей, ніж народжуєть-
ся. Чому? - «Природний спад населення викликаний у нас 
в країні двома чинниками, - каже експерт Інституту самоо-
рганізації населення – Вадим Гордін. - Основний - неспри-
ятлива вікова структура населення. На піку репродуктивних 
вікових груп зараз знаходиться нечисленне покоління, яке 
народилося в 1990-х роках. Воно буде визначати народжу-
ваність в найближче десятиліття, і в порівнянні з ситуацією, 
коли її визначало численне покоління 1980-х років народ-
ження, число народжених буде незмінно знижуватися». До-
датковий фактор - безпосередньо репродуктивна поведінка 
молодих жінок. «Є підстави вважати, що покоління 1990-х 
років народження буде народжувати першу дитину пізніше 
і, ймовірно, мати в середньому дітей менше, ніж попереднє 
покоління», - продовжує Вадим Гордін. До 2019 року при-
родний спад населення частково компенсувалася припли-
вом мігрантів, але у в зв’язку із «коронакризою» їх число 
впало до найнижчого рівня. Плюс уповільнення економіки 
і населення країни стало різко скорочуватися.

Демографічна ситуація, в якій ми опинилися сьогодні, 
погіршилася буквально на очах. Ще кілька років тому ми 
бачили процес повернення до дому так званих «гастарбай-
терів» і більш високе число народжених. Але у цьому році 
народжуваність різко падає. В українському суспільстві спо-
стерігається динамічний процес старіння населення. Симп-
томатичною є тенденція звуження відтворення населення. 
Ситуацію ускладнюють повільна економічна динаміка, 
великий обсяг «тіньового» сектору економіки та привабли-
вість  ринків праці сусідніх держав.

Демографічний розвиток України відбувається на тлі 
таких негативних трендів, як зменшення чисельності насе-
лення (на початок 2020 року – 41,9 млн осіб без тимчасово 
окупованої території АР Крим та м. Севастополя, у 2010 
року – 46 млн осіб, старіння населення (частка осіб віком 65 
років і старше  у загальній чисельності населення у 2020 році 
становила 17% (згідно із градацією ООН, країнами зі старим 
населенням вважають ті, в яких ця частка становить  понад 
7 %).  За даними НАН України, у період до 2050 року, пи-
тома вага людей віком 60 років і старше в загальній чисель-
ності населення зросте до 33 відсотків. А також зменшення 
молоді (чисельність осіб віком від 14 до 35 років (включно) 
в Україні станом на 01.01.2020 порівняно з початком 2015 
року зменшилась на 1,5 млн осіб, при чому середня очіку-
вана тривалість життя при народженні в Україні в 2019 році 
становила 72 роки; у країнах Європейського Союзу два роки 
тому середнє значення цього показника було на рівні 81 рік.

Гострою проблемою України залишається висока перед-
часна смертність у працездатному віці, насамперед серед 
чоловіків, які живуть в середньому на 10 років менше, ніж 
жінки (в розвинутих європейських країнах лише 3,5 – 5 
років). Продуктивність праці становить лише 22 % від про-
дуктивності праці у країнах Європейського Союзу. Щороку 
число померлих осіб суттєво перевищує  число народжених, 
що призводить до стійкої депопуляції. Рівень народжувано-
сті в Україні є відносно низьким, коли на 10 жінок припадає 
в середньому 12-13 народжених дітей, що не забезпечує рі-
вень простого заміщення поколінь.

Світова демографія і українські особливості
За прогнозами фахівців ООН, Європу чекає справжній 

демографічний колапс: до 2050 року Естонія втратить 52% 
свого населення, Латвія - 44%, Болгарія - 36%, Німеччина 
не дорахується 17 мільйонів громадян, населення Росії, де 
смертність регулярно перевищує народжуваність, скорочу-
ється на три чверті мільйона чоловік на рік, і до 2050 року 
росіян залишиться майже на 30% менше, ніж сьогодні.

Але не варто думати, що демографічна катастрофа - доля 
тільки «старенької Європи»! - весь світ вже висить над де-
мографічною прірвою. Так, на третину скоротиться чисель-
ність населення Японії. До середини XXI століття почне 
платити за рахунками за свою політику обмеження розміру 
сім’ї Китай - число його жителів почне падати на 20-30% з 
кожною зміною поколінь. В Азії та Африці знижується кое-
фіцієнт народжуваності, поки ще він здається достатнім для 
природного зростання населення, але це помилковий спо-
кій. Приклад тому Іран ... У Ірані, в 1980 - ті народжуваність 
була 7 дітей на жінку і нікому в голову не могло прийти, що 

вже через 35 років народжуваність там виявиться нижче 
рівня простого відтворення, тобто менше 2 дітей на жін-
ку. Різкий спад народжуваності стався в першу чергу через 
збільшення рівня освіти жінок ... Як не дивно народжува-
ність ні де у світі не знижується так швидко, як на Близько-
му Сході, в результаті чого регіон стрімко старіє! «Загалом по 
світу частка населення, народжуваність якого не забезпечує 
простого відтворення, швидко зростає. За оцінками ООН 
в 1975-1980 роки вона становила близько 21%, в 2010-2015 
роки зросла до 46%, а до середини століття може піднятися 
як мінімум до 69%!» 

«Сумарний коефіцієнт народжуваності в світі скоротив-
ся з 4,95 народжень на жінку в першій половині 1960-х ро-
ків до 2,5648 в 2005-2010 роки. Зараз він прагне до 2,1. Для 
більш розвинених країн такий рівень народжуваності був 
характерний вже на початку 1960-х, а до кінця століття він 
знизився до 1,57, що покривається імміграцією в ці країни 
з менш розвинених країн.» - говорить експерт Інституту 
глобальної політики ім. З. Кулика – Олег Пустельник - : « 
В середньому в світі коефіцієнт стрімко падає, тобто жінки 
народжуватимуть менше 2 дітей на протязі всього їхнього 
життя. А значить ми вимираємо вже сьогодні ...»

Ця сумна світова тенденція в Україні доповнюється наці-
ональними особливостями про які ми вже говорили нижче, 
але що можна зробити і …

Як нам здолати демографічну кризу?
Рішення демографічних проблем можливо! Знову ж 

таки цікаво виглядає світовий досвід втілення ефективної 
демографічної політики: це і  державна політика щодо пла-
нування сім’ї, і здійснення соціально-економічний реформ, 
які призведуть до збільшення рівня життя, поліпшення еко-
логії та клімату тощо. Зокрема, у Бухаресті, ще у 1997, була 
заснована Велика Всесвітня програма ООН, у сфері наро-
донаселення, яка охопила більше ніж сто країн, і за цей час 
виконала понад тисячу чотириста міжнародних проектів у 
цій галузі. А саме: було розроблене модельне законодавство 
для підтримки сімей, заходи з регулювання міграції та  урба-
нізації. В рамках програми створено низку доповідей ООН, 
які однозначно встановлюють нерозривний зв’язок між 
стабільним зростанням економіки та стійким розвитком 
населенням.

Проте, українські реалії говорять нам, що стабілізація 
кількості населення у нас, залежить насамперед від реа-
лізації правильної та ефективної соціально -економічної 
політики Уряду, а також і від духовного, внутрішнього стану 
самих українців. «Кожна людина сама відповідальна за своє 
щастя і за свою родину» - каже Уляна Лущ-Пурій - доцент, 
кандидат філософських наук, співзасновниця Україн-
ського інституту дослідження щастя, співавторка книги та 
онлайн-курсу «Планування щасливого життя» - «Ми гово-
римо, наприклад, про те, що людина повинна не сидіти ц 
чекати чогось від держави, але щоденно «створювати себе»: 
слідкувати за здоров’ям, прибутками родини, за своєю 
успішною кар’єрою тощо. Натомість держава має проводи-
ти грамотну державну політику стимуляції таких людських 
прагнень». 

Експертка вважає, що синергія особистих та державних 
зусиль може зупинити сповзання України у прірву демогра-
фічного спаду: щасливі, соціально активні та заможні гро-
мадяни та родини можуть і повинні робити власну країну 
привабливою для життя. 

Але, якщо українське громадянське суспільство постій-
но демонструє свою зрілість, наша влада, на жаль, не може 
похизуватися успіхами у проведенні ефективної демогра-
фічної політики. 

«Боротьба з депопуляцією на державному рівні повинна 
вестися у декількох напрямках, перший - стимулювання 
народжуваності. Відомо, що лише для простого відтворен-
ня на кожну зрілу жінку має припадати не менше аніж 2,3 
дитини. Тому держава має надавати пряму підтримку бага-
тодітним сім’ям, в Україні це три і більше дітей, розвивати 
програми доступного житла та створювати більше робочих 
місць у реальному секторі» - вважає Голова Партії промис-
ловців і підприємців України - Анатолій Кінах, «разом з 
тим, другим ключовим напрямком у вирішенні демогра-
фічних проблем є зниженні рівня смертності та збільшення 
тривалості життя. З цією метою українська влада повинна 
постійно розвивати й вдосконалювати систему охорони 
здоров’я, підвищуватися доступність медичних послуг, але 
найголовніше – це боротьба з бідністю». 

«Серед заможних легше жити, усвідомлення цього фак-
ту спричинило масову міграцію українців до інших країн в 
«пошуках кращого життя» - підтримує думку Голови ПППУ, 
Роман Пурій - директор та  співзасновник Українського ін-
ституту дослідження щастя, співавтор книги та онлайн-кур-
су «Планування щасливого життя», і додає: «ці люди тікали 
не від своєї Батьківщини, вони не хотіли бути бідними. 
Бідність породжує фінансове невігластво, низький рівень 
культури ставлення до грошей, а відтак і до статків власної 
родини».

«Вважаю, що бідність і демографія - це не проблеми, а 
наслідки економічної політики Урядів останнього десяти-
ліття. Головне в тому, що вони нічого суттєвого не запро-
понували для боротьби з бідністю. Вони усі говорять про 

зростання бідності, але вона чомусь лише зростає і зростає» 
- говорить політичний експерт «Парламентського клубу не-
урядових організацій» – Максим Чорний і наголошує: «Ми 
постійно чуємо про те, що треба покращувати демографію, 
піклуватися про дітей, підтримувати молоді сім’ї. Чи варто 
сподіватися на поліпшення демографічної ситуації, якщо 
сім’ї з дітьми в Україні нині змушені фактично виживати? 
Думаю, відповідь очевидна! Сучасні люди демонструють все 
меншу готовність жити в бідності. Якщо людина усвідом-
лює, що народження дитини може «відкинути» його сім’ю 
в категорію бідних, вона обов’язково прийме рішення об-
завестися малюком значно пізніше. Дитині, яка народилася 
в бідній родині, буде значно складніше конкурувати з більш 
забезпеченими однолітками. Корисне харчування і доступ 
до якісного медичного обслуговування, можливість оплати-
ти заняття з репетитором і доступ до спортивних секцій - все 
це фактори конкурентної боротьби, які в підсумку визнача-
ють місце людини в сучасному суспільстві.» 

Що робити? 
Мабуть, що реально змінити ситуацію можна лише за ра-

хунок структурної перебудови української економіки. Нині 
діюча модель, заснована на експорті за кордон сировинної 
продукції низьких переділів, в принципі не здатна забезпе-
чити високий добробут широких мас в довгостроковій пер-
спективі. Насправді коштів для забезпечення прийнятного 
рівня життя сімей з дітьми треба набагато більше, ніж наразі 
передбачено в українському бюджеті. Адже ні для нікого не 
секрет, що розміри виділених допомог матерям невисокі й 
часто-густо не можуть покрити витрат на утримання навіть 
однієї дитини. Годі й говорити про сім’ї з двома і більше діть-
ми, враховуючи, як виросли за рік що минає ціни на основ-
ні продукти харчування та ліки і як скоротилася купівельна 
спроможність простих громадян.

Для термінового виправлення ситуації, що склалася, 
Уряд може зробити важливих кроків, наприклад прийняти 
нове регуляторне законодавство взагалі й в галузі охороні 
здоров’я та фармацевтиці зокрема з огляду на пандемію 
COVID19, яка триває в Україні та світі. Це нове регулятор-
не законодавства, повинно повністю звільнити від сплати 
податків увесь мікробізнес.  Іншому малому та середньому 
бізнесу, потрібно створити максимально комфортні умови 
для ведення бізнесу. Зняти усілякі обмеження та зайве ре-
гуляторне навантаження. (На противагу свіжоспеченому 
законопроекту № 5600, який обкладає податками навіть 
малі фермерські та приватні присадибні господарства!). 
Також можна було б навести порядок в торгівлі, наприклад 
стимулювати українських виробників та рітейл аби знизити 
ціни на соціально-значимі товари. 

Як стратегічну перспективу для здолання бідності та де-
мографічного спаду, ПППУ, вважає прийняття законодав-
ства, яке б створювало в Україні рівні та справедливі умови 
для всіх громадян у користуванні національним багатством. 
Концепція ББД передбачає, що кожен громадянин щомі-
сяця отримує гроші з бюджету. Критеріїв за рівнем доходів 
або витрат, майновим станом не встановлюється: будь-який 
житель країни має право на виплату від держави. Концепція 
безумовного базового соціального доходу (ББСД) повинна 
відповідати базовим потребам людей, тобто їхньої можли-
вості купити собі їжу і одяг, заплатити за ЖКГ і транспорт, 
зібрати гроші на відпустку тощо. При цьому з доходу ще по-
трібно відкладати кошти на оплату лікування або освіти. Ще 
одна особливість ББСД в тому, що людині не потрібно ні-
куди звертатися за виплатами цього доходу та збирати якісь 
документи. Держава повинна самостійно переказувати гро-
ші на рахунок кожної людини або видавати їх готівкою. Го-
ловний плюс введення ББСД - досягнення свободи люди-
ни, а також суспільної справедливості, тобто те, що ще Ж.Ж. 
Руссо, визначив як: «Гроші, якими ти володієш, - знаряддя 
свободи; гроші, за якими ти женешся, - знаряддя рабства».

Ще один доказ необхідності введення ББСД: знижен-
ня кількості людей, які потрібні в економіці на даний час, 
оскільки ступінь автоматизації виробництва буде збільшу-
ватися й надалі й з кожним роком все більше людей втрача-
тимуть свою роботу. Також важливим аргументом на захист 
введення безумовного базового соціального доходу є - під-
вищення соціальної захищеності людини, адже наявність 
невеликого безумовного доходу допоможе кожній людині 
не турбуватися про свої  фундаментальні потреби. При 
цьому передбачається, що життя тільки на базовий дохід - 
тимчасове явище: людині ці гроші даються, щоб жити, поки 
він не знайде роботу, адекватну її навичкам й очікуванням 
по зарплаті.

При цьому реальність запровадження в Україні такої 
надзвичайно важливої ініціативи є поки що примарною 
- економісти підрахували: аби платити громадянам, скажі-
мо тих самих 5 000 гривень на місяць (розмір мінімальної 
зарплати), держава витратить  300 мільярдів гривень на рік. 
Але така сума лише зараз виглядає непідйомною – її легко 
можна було б знайти в українському бюджеті, якби Уряд 
насправді ефективно боровся із корупцією, «відкатами» у 
держзакупівлях, навів лад із самозайнятістю населення і 
врегулював діяльність вітчизняного та іноземного бізнесу та 
провів ефективну судову реформу.

ПЛОДІТЬСЯ І РОЗМНОЖУЙТЕСЯ…
ЯКЩО ЗМОЖЕТЕ…

Продовження, початок на стор. 1
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«Ми вже не вперше забезпечуємо школи аксесуарами з 
безпеки руху. Національна програма Traffic Challenge запо-
чаткувала одягати школярів  України у світловідбиваючі 
жилети з 2017 року і на сьогодні ми вже забезпечили більше 
ніж 350 навчальних закладів комплектами світловідби-
ваючих матеріалів. Спершу була стратегія забезпечити 
найбільш густонаселені міста з активним трафіком. На 
наступному етапі  ми  обирали заклади, які знаходяться 
поблизу аварійно-небезпечних ділянок та мають випадки 
травмування учнів у ДТП.
Цьогоріч ми змінили стратегію: захисні комплекти от-
римають найбільш активні заклади, оскільки наш досвід 
показує, що саме школи, які приділяють увагу питанням 
безпеки руху — від інформаційно-просвітницьких заходів 
й до облаштування навколишньої території зручностями 
для мікромобільного транспорту, будуть активно  вико-
ристовувати ці матеріали. І, навпаки, якщо адміністрація 
навчального закладу ставиться до проблеми безпеки руху 
поверхнево (а у нас, нажаль, таких досить багато), то 
подаровані матеріали десь лежатимуть та не приноси-
тимуть очікуваної користі. — говорить Ольга Дробишева, 
голова громадської організації «Traffic Challenge» та очіль-
ниця оргкомітету змагання. — Хоча, звісно, хотілося би, 
щоби питаннями безпеки дорожнього руху, зокрема, й мі-
кромобільного транспорту, дуже популярного серед молоді, 
опікувалися в усіх навчальних закладах України. Й ми над 
цим активно працюємо».

Отож 100 та 1 комплект жилетів вже  отримують шко-
ли, що проявили себе найбільш активними у діяльності 
з протидії дорожньо-транспортному травматизму цього 
року та посіли першу 100 місць у Всеукраїнському зма-
ганні «Хештег-Марафон»  #SafetyChallenge. Так трапи-
лося, що 100-те  та 101-ше місце набрали однакову кіль-
кість балів, тому – загалом 101 школа отримує комплект 
жилетів у подарунок за результатом активності.

Як виявилось при підбитті підсумків, адресати пред-
ставляють всі 24 області України. А найбільшу кількість 
комплектів отримали Харківська, Вінницька, Миколаїв-
ська та Львівська області.

Та  розподілені ще не всі комплекти. Як повідомила 
Ольга Дробишева, незабаром буде можливість й іншим 
школам подати заявку на отримання комплектів світ-
ловідбиваючих жилетів. Інформація про те, як подати 
заявку та які умови отримання буде оголошена окремо.

За додатковою інформацією звертайтесь до 
Ксенії Мацкевич, тел.: 050 3729200
З повним переліком навчальних закладів, які отри-

мують 101 комплект світлоповертаючих жилетів можна 
ознайомитися нижче:
Вінницька область 
• Комунальний заклад “Загальноосвітня школа I-III 
ступенів №27 Вінницької міської ради”
• Опорний заклад Теплицької селищної ради ” Теплиць-
ка загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1″
• Комунальний заклад “Гуманітарна гімназія №1 ім. 
М.І.Пирогова Вінницької міської ради”
• Комунальний заклад “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 33 Вінницької міської ради”
• Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів #2 
ім. воїна — інтернаціоналіста С. В. Гаврилюка смт Кри-
жопіль Вінницької області
Волинська область
• Забузький ліцей Рівненської сільської ради Любомль-
ського району Волинської області
• Заклад загальної середньої освіти “Мостищенська 
гімназія “
• Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №6 
м.Ковеля
• Опорний навчальний заклад “Дубівська загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ко-
вельського району Волинської області”
Дніпропетровська область
• Комунальний заклад освіти “Ліцей”Синергія” Дніпропе-
тровської обласної ради”
• Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів N 12
• Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1
• Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з професійним 
навчанням
Донецька область
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Покровської 
міської ради
• Комунальний заклад “Святогірський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Святогірської міської ради”
• Комунальний заклад “Маріупольська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №15 Маріупольської міської ради До-
нецької області”
• Олексієво-Дружківська спеціальна школа 13 Донецької 
обласної ради
• Гродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гродівсь-
кої селищної ради Покровського району Донецької області
• Комунальний заклад “Маріупольська загальноосвітня 
школа І — ІІІ ступенів № 45 Маріупольської міської ради 
Донецької області”
Житомирська область
• Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів І-ІІІ ступенів №17 
м.Бердичева Житомирської області
• Ліцей № 9 імені Олега Ольжича Коростишівської міської 
ради
• Тетерівська ЗОШ I-IIIст. Житомирського району
• Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

• Бердичівський міський ліцей №15
Закарпатська область
• Верхньоворітський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Нижньоворітсь-
кої сільської ради Мукачівського району
• Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з 
поглибленим вивченням англійської мови
• Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 
Мукачівської міської ради Закарпатської області
Запорізька область
• Запорізька Загальноосвітня Школа I-III Ступенів № 103 
Запорізької області Запорізької міської ради
• Комунальний заклад “Гуляйпільський колегіум “Лідер” 
Гуляйпільської міської ради
• Загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів 
комунального закладу вищої освіти «Хортицька національ-
на академія» Запорізької обласної ради
• КЗ “Дніпрорудненська спеціалізована І-ІІІ ступенів шко-
ла “Світоч” ДМР ВР ЗО
• КЗ “Верхньокриничанська ЗОШ І-ІІ ступенів” ВРРЗО
Івано-Франківська область
• Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради 
ОТГ
Київська область
• Спеціалізована школа № 64
• Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів N96 ім. О. К. Анто-
нова
• Гімназія 59 імені О.М.Бойченка міста Києва
Кіровоградська область
Луганська область
• Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26
Львівська область
• Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ сту-
пенів №2 Яворівської міської ради Львівської області
• Самбірська гімназія
• Рудниківський навчально-виховний комплекс «ЗНЗ 
І-ІІІст. -ДНЗ»
• Рихтицька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
• Дрогобицької міської ради Львівської області
• Ременівський ЗЗСО І-ІІІ ст Жовтанецької сільської ради
• Бродівський ОЗЗСО |-||| ст №4
• Долішньолужецька СЗШ I -IIст.
• Перемишлянський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О. Ковча
Миколаївська область
• Миколаївська загальноосвітня школа №32 імені Криво-
носова С.С.
• Миколаївська загальноосвітня І- ІІІ ступенів 20 Мико-
лаївської міської ради Миколаївської області
• Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Т. Г. Шевченка Олександрівської селищної ради Воз-
несенського району Миколаївської області
• Миколаївська загальноосвітня школа l-lll ст. № 46 міста 
Миколаєва, Миколаївської міської ради, Миколаївської 
області
• Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 
Управління освіти Миколаївської міської ради, вулиця Зна-
менська 2/6
• Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 60
• Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №57 
імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської 
ради Миколаївської області
• Березанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Одеська область
• Комунальна установа “Ананьївський ліцей №1 Ананьївсь-
кої міської ради” “
• Оріхівський ЗЗСО ім.О.П. Малінова Кубейської сільської 
ради Болградського району Одеської областікої сільської 
ради
Полтавська область
• КЗ “Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів 19 
Потавської міської ради Полтавської області
Рівненська область
• Острозький НВК “Школа І-ІІІ ступенів-гімназія”
• Князівський ліцей Березнівської міської ради Рівненсько-
го району Рівненської області
• Костопільська загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ сту-
пенів №6
• Острожецький ліцей імені І. Єремеєва
• Вітковицький ліцей Березнівської міської ради Рівненсь-
кого району Рівненської області
• Кам’яне-Случанська гімназія
• Ясногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Сумська область
• Білківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ сту-
пенів Тростянецької місь-кої ради
• Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №24, м.Суми, Сумської області
• Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №12 ім.Б.Берестовського
• Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2″ліцей” 
Свеської селищної ради
• Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №6, м.Суми, Сумської області
• Путивльське навчально- виховне об’єднання: загальноо-
світня школа l ступеня- гімназія- заклад дошкільної освіти ( 
центр розвитку дитини) Путивльської місь-кої ради
Тернопільська область
• Загальноосвітня школа I-III ступенів №2 м.Заліщики Тер-
нопільської області
• Стіжоцький навчально-виховний комплекс «загально-
освітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –дошкільний на-
вчальний заклад»
• Бодаківська комунальна загальноосвітня школа I-IIIсту-

пенів Вишнівецької ОТГ
Харківська область
• Піско-Радьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Борівської селищної ради
• КЗ “Золочівський ліцей №2” Золочівської селищної ради
• КЗ “МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ” МЕ-
РЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБАСТІ
• КЗ “Золочівський ліцей # 1” Золочівської селищної ради
• Харківський ліцей 89 Харківської міської ради Харківсь-
кої області
• Харківська гімназія √ 23 Харківської міської ради Хар-
ківської області
• КЗ “Черкаськолозівський ліцей” Малоданилівської се-
лищної ради Харківської області
• Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
• КЗ “Золочівський ліцей №3”
• КЗ «Бірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Зміївської міської ради Чу-гуївського району Харківської 
області
• Окружний опорний заклад “Борівська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ст. № 1 імені Героя Радянського Союзу В.С. 
Колісника Борівської селищної ради” та його філії
Херсонська область
• Каховська загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів № 6
• Верхньоторгаївська гімназія Нижньосірогозької селищ-
ної ради Херсонської об-ласті
• Червономаяцький заклад повної загальної освіти Ново-
райської сільської ради Бериславського району Херсонської 
області
Хмельницька область
• Полонська гімназія об’єднаної територіальної громади
Спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів №1
• Городоцький ліцей#1 Городоцької міської ради Хмельни-
цької області
• Кам’янець-Подільська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інфрма-
тики
• Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Дунаєвецької міської 
ради Хмельницької області
• Дунаєвецький навчально-виховний комплекс «Загально-
освітня школа І—ІІІ ст., гімназія»
Черкаська область
• Смілянський навчально-виховний комплекс “Дошкіль-
ний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів#15”
Чернівецька область
• Новоселицький ліцей Новоселицької міської ради
Підзахаричівський НВК “Перлина Гуцульщини”
Чернігівська область
• Красноколядинський заклад загальної середньої освіти 
І — ІІІ ступенів Талала-ївської селищної ради Прилуцького 
району Чернігівської області
• Дягівський заклад загальної середньої освіти I-III сту-
пенів
Довідка “Нової Доби”
Друге Всеукраїнське змагання з безпеки дорожнього руху 
Хештег-Марафон #SafetyChallenge проходило на всій тери-
торії України з 29 квітня по 31 травня 2021 року в рамках 
Національної програми з попередження дорожньо-транс-
портного травматизму дітей та молоді «Traffic Challenge». 
За перемогу боролися 558 шкільних команд з 437 населених 
пунктів України, які протягом двох місяців проводили ма-
сові заходи: навчання з безпеки на дорозі, розробка та те-
стування креативних навчальних посібників про безпеку 
руху для дітей, реалізовували інфраструктурні проєкти з 
покращення безпеки руху біля своїх шкіл.
Проєкт ініціював неймовірну масштабну медіа-кампанію 
про безпеку руху. Стільки медіа-матеріалів на цю тему не 
виходить в Україні за рік, скільки вийшло лише за один мі-
сяць Хештег-Марафону! Це — 484 публікації про досягнення 
шкільних команд, й це — 484 історії успіху.
Протягом Хештег-Марафону втілено 438 проєктів з по-
кращення безпеки руху територій, і ще протягом декількох 
наступних місяців ця кількість точно перевалить за пів-
тисячі. Зроблено 67 велопарковок, 9 пандусів, встановлено 
21 комплект знаків, оновлено 38 розміток «Пішохідний 
перехід». А ще командами зроблено попереджувальні напи-
си, забезпечення світловідбивачами, створення навчальних 
майданчиків, облаштування зупинок, автопарковки, тро-
туар, шлагбауми, «лежачі поліцейські», велодоріжки, з’їзди 
з тротуарів, освітлення тощо.
Проєкт реалізовано у співпраці з Патрульною поліцією 
України, Міністерством охорони здоров’я України, Міні-
стерством освіти і науки України, обласними та міськими 
державними адміністраціями.
Ключові партнери: Winner Group Ukraine та GRAWE 
Ukraine.
Підтримка: Shell, Bliki, Дорожні системи та Stylus.UA.
Інформаційні партнери: «Авторадіо», «Київ Автомобіль-
ний», «Соцпортал», «МамаWOW» та «Folga».

ЖИТТЯ ДИТИНИ СТАНЕ БЕЗПЕЧНІШИМ
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Метою надання інформації є одержання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмос-
ферне повітря стаціонарними джерелами ПС-330 
кВ «Славутич», розташованої за адресою: Київська 
обл., м. Славутич, вул. Центральна, 3.
Основним видом діяльності ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧ-
НА СИСТЕМА» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» є передача електроенергії.
Джерела викидів: акумуляторна, компресорна, 

свердлильний верстат, зварювальний пост, авто-
стоянка, дизельний генератор АД-100-Т/400 1Р, 
ділянка ремонтних робіт, майстерня, заточуваль-
ний верстат.

 Забруднюючі речовини що викидаються в ат-
мосферу: залізо та його сполуки, манган та його 
сполуки, хром та його сполуки, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційо-
ваних за складом, оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO+NO2]), азоту (1) оксид [N2O], 
оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, сульфатна 
кислота (Н2SO4) (сірчана кислота), діоксид сірки, 
аміак, вуглеводні граничні С12-С19, масло міне-
ральне нафтове, уайт-спірит, ксилол.
ПС-330 кВ «Славутич» відноситься до третьої гру-

пи підприємств за ступенем впливу на забруднен-
ня атмосферного повітря.
Згідно звіту по інвентаризації джерел викидів ЗР 

в атмосферу викидається наступний обсяг забруд-

нюючих речовин, без урахування парникових газів 
– 0,425 т/рік (0,204 г/с).
Розрахунки розсіювання ЗР для ПС-330 кВ «Сла-

вутич»  в атмосфері показали, що викиди ЗР відпо-
відають вимогам по чистоті атмосферного повітря. 
Перевищень санітарних норм на межі санітар-
но-захисної зони  та в житловій зоні не виявлено.
Термін розгляду інформації – 1 місяць з дня опу-

блікування.
Зауваження та пропозиції щодо намірів прийма-

ються в місячний термін після публікації до Де-
партаменту екології та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміністрації за адресою 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. 279-01-58, 
електронна адреса: dep_eco@koda.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕР-
НЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПС-330 КВ «СЛАВУТИЧ» ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Київська обласна газета «Нова Доба» є зареєстрованим 
друкованим громадсько-політичним виданням призначеним 

для широкого кола читачів Київської області
«Нова Доба» видається з початку 2018 року і розповсюджується

 в усіх містах і селищах Київської області. 
Громадсько-політична тематика займає певне місце на шпальтах «Но-
вої Доби», але ви зустрінете тут і корисні поради і розважальні публіка-

ції. Тим часом проблеми жителів столичної області є 
пріоритетним напрямком у роботі журналісів «Нової Доби».
Наша газета призначена для затишного сімейного читання у 

родинах, які цікавляться життям рідного краю. 

Ми не є політичним проектом і не віддаємо переваги яким-небудь пев-
ним партіям чи громадським організаціям

Офіційний сайт газети:  https://novadoba.kiev.ua
Читайте нас також у:

Фейсбуку: https://www.facebook.com/novadobakyivregion
Твіттері: https://twitter.com/novadobakyiv

RSS: http://novadoba.kiev.ua/feed
Пишіть нам на адресу редакції: info@novadoba.kiev.ua

Передрук матеріалів виключно з дозволу редакції «Нової Доби»!
Позиція редакції може не співпадати з позицією авторів

21 липня 2021 р. о 09:00 год. на території Росавської сільської ради за межами на-
селених пунктів, поштова адреса об’єкта нерухомості, що знаходиться на земельній 
ділянці: Київська обл., Обухівський р-н, с. Росава, провулок Шкільний, 37, серти-
фікованим інженером - геодезистом Тромсою С.В. будуть проводитись роботи по 
встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, що знаходиться в користуванні АТ «Миронів-
ське» на підставі державного акту на право колективної власності на землю  серії КВ 
від 25.05.2000 року, виданого відповідно до рішення Росавської сільської ради від 
27.03.2000 р. № 8. 
Просимо усіх власників та/або користувачів суміжних земельних ділянок та/або 

будь-яких інших зацікавлених осіб з’явитися  21 липня 2021 р. о 09:00 год. за адре-
сою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Польове, вул. Миру, 14 для погодження меж 
земельної ділянки та підписання акту прийомки-передачі межових знаків на збері-
гання та акту погодження меж. 
У разі неявки власників та/або користувачів суміжних земельних, межі вищевказа-

ної земельної ділянки вважатимуться погодженими.
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