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Окрім того, за півтора року пандемії не 
прийнято системних антикризових про-
грам мінімізації її наслідків для економіки 
та підтримки бізнесу.

Ділова спільнота, Український союз 
промисловців і підприємців, Антикризова 
рада, партія промисловців і підприємців 

України, зі свого боку, надали Уряду про-
позиції по підтримці платоспроможності 
внутрішнього ринку, збереженню та ство-
ренню нових робочих місць, збільшенню 
частки кредитування бізнесу.

” Відтак ми вкрай зацікавлені в озна-
йомленні із планами Кабміну на поточ-
ний рік та середньострокову перспективу 
в цілому”, – підкреслили в УСПП

ВВП України в 2020 році скоротився на 
4,4%. Приблизно на стільки ж щомісяця 
скорочується промислове виробництво 
– у січні – на 4%, у лютому 2021 на 4,6%. 
Дефіцит держбюджету за перший квартал 
цього року вже перевищив 33 млрд. грн.

Безробіття сягає 1,6 млн, втрати малого 
і середньо бізнесу від карантинних обме-
жень становлять до 50% в найбільш по-
страждалих сферах (харчування, надання 
послуг, туризм тощо).

ЧОМУ УКРАІНІ ВКРАЙ ПОТРІБНА 
СТРАТEГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ?

КИЇВ І КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ВАКЦИНОЮ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ

Довгострокова стратегія – конкретний 
проект побудови майбутнього, уявленого 
проектантом на етапі визначення мети, з 
чітким покроковим планом його реалізації.

Останні 30 років Україна живе без будь-
якої загальновизнаної мети, без будь-якої 
публічної стратегії свого розвитку. Цю 
позицію України дуже влучно і яскраво  
сформулював (світла пам’ять йому) 
геніальний  Михайло Жванецький: «Нас 
невозможно сбить с пути  – нам всё равно 
куда идти».

На початку 90-х в пресі був 
оприлюднений прогноз Римського 

клубу, який, на жаль, став проектом 
нашого майбутнього: Україна – аграрна 
держава з виробництва екологічно чистої 
сільгоспсировини, зеленого ту-ризму  і 
населенням менше 20 млн.

І цей проект вже наближається до 
завершення.

Начальник головного управ-
ління Держпродспоживслужби в 
місті Києві Олег Рубан каже, що 
зараз вже можна говорити про 
зменшення інтенсивності епіде-
мічного процесу. Виступаючи на 
«Громадському радіо», він зокрема 
повідомив: «По всіх показниках 
захворювання ми сьогодні мо-
жемо говорити про покращення 
ситуації і про зменшення інтен-

сивності епідемічного процесу, 
але не слід забувати, що з почат-
ком епідемічного періоду ГРВІ ( 
жовтень-листопад) буде наступна 
хвиля захворюваності. Ніхто не 
прибирав дистанцію, масковий 
режим, але дозволено проведення 
будь-яких заходів при наявності 
ПЛР тестів», – каже Рубан.

За його совами, люди, які отри-
мали дві дози вакцини, можуть 
бути у певних місцях без дотри-
мання карантинних норм.

«Київ і Київська область забезпе-
чені вакциною у повному обсязі, 
а зареєструватись на вакцинацію 
можна у додатку «Дія» або через 
гарячу лінію МОЗ», — зазначив 
Рубан.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

ЖИТЕЛІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЩЕПЛЮВАТИМУТЬСЯ ЗА НОВИМ 

ГРАФІКОМ
Цього тижня центри масової 

вакцинації населення змінять 
свій графік роботи через святко-
ві вихідні. Наразі в Україні їх 70. 
Про це інформує Міністерство 
охорони здоров’я. Громадяни, які 
записалися до листа очікування 
вакцинації проти COVID-19 в до-
датку чи через сайт «Дія», або че-
рез контакт-центр МОЗ можуть 
вільно вакціонуватися.  Графік 
змінять, зокрема у  Києві – пра-
цюватиме один центр (м. Лівобе-

режна «Виставковий комплекс»). 
Київська область – два цен-

три у Броварах і по одному в Бі-
лій Церкві, Славутичі, Бориспо-
лі, Ірпіні.

УРЯД ПОВИНЕН 
ПРЕДСТАВИТИ ЧІТКИЙ 
ПЛАН ДІЙ В СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Чим передбачення або прогноз відрізняють-
ся від довгострокової стратегії розвитку? 
Передбачення – це спроба людини вгадати, 
який варіант майбутнього суспільства буде 
реалізовано через багато років.

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАТРИМАЛИ ГРУПУ 
БРАКОНЬЄРІВ, ЯКИХ ПОКРИВАЛИ 

СПІВРОБІТНИКИ ДЕРЖРИБАГЕНТСТВА

У Київській області затри-
мали групу браконьєрів, яких 
покривали співробітники Дер-
жрибагентства. Правоохоронці 
викрили діяльність групи бра-
коньєрів в Київській області, які 
діяли за сприяння співробітників 
Державного агентства рибного 
господарства в м.Київ та Київ-
ській області.  «До складу угру-
повання входили 10 осіб віком від 
30 до 69 років. Зловмисники за-
ймалися виловом риби у Вишго-
родському районі та в акваторії 
острова Великий. Рибу чоловіки 
поставляли в супермаркети і тор-
гові доми, що діяли на території 
столичного регіону. Місячний 
дохід браконьєрів склав майже 
мільйон гривень», - повідомляє 
прес-служба поліції Київської 

області.
Правоохоронці провели 16 об-

шуків за місцями проживання 
та за «робочими» адресами бра-
коньєрів і вилучили як речові 
докази 4 човни, 44 сітки, 5 мішків 
рибальських приладь, пристрій 
для відстрілу гумових куль, елек-
тровудку, мобільні телефони, 
ноутбуки, готівку. Крім того, пра-
воохоронці вилучили накладні на 
поставку риби до відомих мереж 
супермаркетів. Поліція буде до-
сліджувати характер взаємодії 
цих підприємств із фігурантами 
справи. За фактом порушено 
кримінальне провадження за ч.1 
ст. 249 (незаконне зайняття риб-
ним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом) Кримі-
нального кодексу України. Санк-
ція статті передбачає штраф від 
однієї тисячі до трьох тисяч нео-
податковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або обмеження волі 
терміном до трьох років. Вирішу-
ється питання про повідомлення 
підозри затриманим. Запобіжний 
захід обере суд.

За повідомленням прем’єр-міністра Дени-
са Шмигаля, уряд передав до Верховної Ради 
звіт про діяльність за 2020 рік – весь цей 
період Кабмін працює без урядової програми, 
яку парламент так і не затвердив минулоріч. 
Слід також наголосити, що і держбюджет 
ухвалювався без державної програми соціаль-
но-економічного розвитку на 2021 рік.

Центральна виборча комісія разом 
з Міжнародною фундацією виборчих 
систем (IFES) проаналізувала та візу-
алізувала дотримання гендерного балансу 
на місцевих виборах 2020 року, зокрема, 
під час виборів до Київської міської ради.

На минулорічних виборах до Київради, 
як і загалом на місцевих виборах, уперше 
була застосована обов’язкова гендерна 
квота. Так, за результатами аналізу, 

завдяки впровадженню такої квоти, у 
виборчих списках до столичної міськради 
у 2020 році було 43% жінок, тоді як під час 
виборів 2015 року – тільки 32%.

ЖІНКИ В ПОЛІТИЦІ: 
ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ 
ВИБОРІВ ДО КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ

Продовження на стор.3
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Продовження, початок на стор. 1

Немає жодного позитивного показника, за 
яким Україна 2021 перевершує Україну 1991:

Ми втратили населення, території, про-
мисловість, транспорт –  залізничний, річ-
ковий і торгівельний морський;  культуру і 
мораль, профілактичну медицину  і профе-
сійну освіту, повагу оточуючих народів і не-
залежність.

Продовження режиму керованого ззовні 
самознищення народу України в найближчі 
5 років завершить демонтаж незалежної дер-
жави  і звільнення території від корінного 
населення.  Запобігти і протистояти цьому 
необхідно шляхом розробки і впровадження  
в життя і  свідомість народу України публіч-
ної загальновизнаної об’єднуючої  мети  і 
довгострокової стратегії розвитку України у 
визначеному напрямку.

Наявність загальновизнаної публічної 
мети  дає кожному громадянину чіткі крите-
рії оцінки доцільності запропонованих або 
реалізованих змін:

Все, що сприяє досягненню мети – пози-
тивно, все, що заважає  – погано  і неприй-
нятно.

В свою чергу, системно і детально пропи-
сана довгострокова, на 50-75 років, стратегія 
комплексного розвитку країни, зрозуміла, 
публічна і конкретна, така, що дає чітке 
уявлення, яким буде життя людей через 5, 
10, 15, 20, і 25 років, а також того, що кожен 
з нас має зробити для того, щоб реалізува-
ти цю загальну мрію, несе в собі потужний 
географічно стримуючий і демографічно 
стимулюючий фактор. Крім того, наявність 
реальної довгострокової стратегії розвитку 
країни, її регіонів створюють високу перед-
бачуваність напрямку розвитку економіки, 
завдяки чому значно підвищують інвести-
ційну привабливість  України для контро-
льованих зовнішніх інвестицій і знижують 
інвестиційні ризики для внутрішніх інвес-
торів.

Проведені експертами «СОВІСТІ» дослі-
дження виявили, що Україна з 1991 року 
ніколи не мала публічної, загальновизнаної 
мети і довгострокової комплексної і систем-
ної  стратегії свого розвитку.

Окремі галузеві стратегії ніколи не були 
комплексними і системними, а запропоно-
вані політичними силами стратегії розвитку 
України ніколи не ставали загальновизна-
ними з причин політичної конкуренції.

Майже тридцятирічна відсутність загаль-
новизнаних народом України мети і публіч-
ної стратегії її досягнення створила умови 
для реалізації на території України не пу-
блічних, зловмисних стратегій, нав’язаних 
нам країнами-конкурентами України, в ряді 
випадків – транснаціональними корпораці-

ями, національним олігархатом і навіть від-
верто кримінальними угрупуваннями.

Реалізація цих не публічних, зловмисних 
стратегій призвела до знищення в Украї-
ні ряду галузей промисловості, річкового і 
морського торгового флотів, неприпусти-
мої зношеності транспортної і енергетичної 
інфраструктур, скорочення кількості і зни-
ження якості трудового ресурсу, занепаду 
науки, освіти, медицини і моралі.

Китай, Сингапур, В’єтнам, Японія – кра-
їни, які демонструють найвищі темпи росту 
в світі,  – всі мають публічні довгострокові 
стратегії на 50-100 років.

Ситуацію, що склалася, повернути народ 
України на шлях стійкого сталого розвитку 
до процвітання може створення і прийнят-
тя науково обґрунтованої, загальновизнаної 
об’єднуючої мети і комплексної системної і 
довгострокової стратегії розвитку України з 
чітко визначеними цілями, метою і покро-
ковим планом її реалізації.  Публічно обго-
ворена і підтримана більшістю економічно 
і соціально активної частини населення, 
затверджена законом і постановами Уряду, 
ця стратегія припинить на території України 
реалізацію зловмисних не публічних стра-
тегій, завдяки застосуванню головного мо-
рального принципу:

«Все, що сприяє досягненню загальнови-
знаної мети – добре і заслуговує підтримки; 
все, що заважає – підлягає припиненню і 
знищенню».

Проведені нами дослідження наявної 
структури наукових установ НАН Украї-
ни, інших державних органів показали, що 
тільки Національна академія наук України 
спроможна на високому інтелектуальному 
рівні розробити і запропонувати суспільству 
і державі науково обґрунтовану, комплексну, 
системну і довгострокову стратегію розвит-
ку України на найближчі 50-75 років з чітко 
визначеними цілями, метою і покроковим 
планом її досягнення.

А залучені  до розробки і обговорення 
стратегії науково-викладацькі і студентські 
колективи вищих учбових закладів України, 
інтелектуальний і кадровий потенціал трудо-
вих колективів підприємств середнього біз-
несу реального сектору економіки, експер-
тів громадянського суспільства, галузевих 
спілок роботодавців і регіональних коаліцій, 
торгово-промислових палат і соціально ак-
тивних професійних спілок, авторитетних 
працівників бюджетної сфери забезпечать 
достатню і необхідну електоральну підтрим-
ку стратегії, незалежно від того, яка політич-
на сила буде її реалізовувати.

Цікавий факт.
Пошук в ГУГЛі виявляє публічні довго-

строкові стратегії розвитку країн тільки 
Східної Азії (Китай, Японія, В’єтнам, Ко-
рея…), і не знаходить публічних довгостро-
кових стратегій розвитку європейських  і 
інших країн Старого  і Нового Світу.

Проведене нами дослідження виявило ві-
рогідну причину цього феномену: автори 
стратегій, як правило, фахівці з великим до-
свідом, а тому дуже дорослі люди, які  з хри-

стиянських країн підсвідомо усвідомлюють, 
що навряд  чи доживуть до кінця реалізації 
стратегічного проекту, а тому навіщо напру-
жуватись.

На відміну від християнського світу, в 
Східній Азії ніхто ніколи не вмирає, а завдя-
ки інституту реінкарнації  життя особи три-
ває вічно і уникнути майбутнього немож-
ливо, тому життєво необхідно забезпечити 
безпечне і комфортне майбутнє для себе та 
інших через 50, 100 і навіть 1000 років.

А, натомість узагальнений «Захід» спро-
мігся (як на його погляд) досягти мети сво-
го розвитку і прикладає чимало зусиль для 
збереження цього способу життєдіяльності, 
який древні філософи назвали «гедонізм» 
і який (увага!) привів до краху Римську Ім-
перію!

Також важко заперечити той факт, що саме 
ті країни, які розробили, затвердили і реалі-
зують свої публічні довгострокові стратегії  
за останні 30 років показали найвищі темпи 
соціально-економічного зростання: Японія, 
Корея, Китай, В’єтнам. І цей темп не зни-
жується: В’єтнам – найкращій в світі  в 2020 
році, а Китай – в І кварталі 2021 р.

Щодо відсутності у нашої держави пер-
спектив отримання аналогічних результа-
тів шляхом механічного копіювання (хоча 
й успішних) проектів і стратегій розвитку 
країн Південно-Східної Азії немає ніяких 
сумнівів. Це зумовлено величезною кількі-
стю критичних розбіжностей у багатьох ас-
пектах життєдіяльності і державотворення. 
Але успішні приклади подолання аналогіч-
них проблем європейськими країнами (Ір-
ландія, Швеція, Фінляндія…) можуть стати 
у нагоді для розробників Довгострокової 
Української Стратегії Сталого Розвитку.

Ситуація в Україні зараз критична. Якщо 
не відбудеться докорінна зміна курсу країни, 
не з’явиться публічна загальновизнана дов-
гострокова стратегія розвитку, вже до кінця 
двадцятих завершиться повна деіндустріалі-
зація України, буде розпущена Національна 
академія наук, припинена діяльність техніч-
них і технологічних ВНЗ, коледжів, науко-
вих установ, відбудеться кратна депопуляція 
населення (виїзд з країни працездатних лю-
дей і вимирання непрацездатних), загальна 
моральна деградація населення.

Як приклад реалізації такої стратегії – 
поряд із фінансовим заохоченням закрит-
тя промислових підприємств, лікарень, 
шкільних і дошкільних закладів та інших, 
непотрібних українцям досягнень «клятого 
радянського минулого» – нещодавно при-
йняте Світовим банком рішення про фінан-
сову підтримку у розмірі $200 млн. «рефор-
мування» системи вищої освіти в Україні. 
Фактично мова йде про закриття технічних і 
технологічних ВУЗів в нашій державі з при-
чини їх «незатребуваності» для сировинної 
економіки!

То чи личить справжнім патріотам Украї-
ни, яких у країні переважна більшість, мов-
чати й далі і відсиджуватись у своїй «хаті 
скраю»?

Володимир Демиденко 

ЧОМУ УКРАІНІ ВКРАЙ ПОТРІБНА 
СТРАТEГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ?
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Волоський горіх є найпо-
ширенішим для України. 
На нього припадає 99,9% 
вирощених в Україні 
горіхів. У минулому році 
в нашій країні було виро-
блено 113,4 тис. тон во-
лоських горіхів, що на 10% 
менше обсягів поперед-
нього року.

Про це йдеться в пові-
домленні асоціації «Україн-
ський клуб аграрного біз-
несу».

Як зазначається, основ-
ною причиною скорочення 
було зменшення врожай-
ності і незначне зниження 
площ під насадженнями 
горіхів.

Незважаючи на те, що 
99% горіхів вирощується 
в господарствах населен-
ня, даний продукт активно 
експортується з України, 
констатив в УКАБ. Близько 
25-30% українських во-
лоських горіхів реалізуєть-
ся за кордон. В Україні 
налагоджена система збо-
ру горіхів у населення з 
подальшою обробкою 
(досушування, зняття шка-

ралупи і т.п.) і реалізацією 
більшими партіями. Во-
лоський горіх експортуєть-
ся в 2 станах: в шкаралупі 
і без. Найбільшою попу-
лярністю користуються 
горіхи без шкаралупи - на 
даний вид продукту в 2020 
році припав 91% експорт-
ної виручки від волоських 
горіхів.

«Варто відзначити знач-
не скорочення українсь-
кого експорту волоських 
горіхів. Так, в 2020 році 
було експортовано дано-
го виду горіхів на $ 98,1 
млн, що на 29% нижче за 
показник попереднього 
року. Основною причиною 
скорочення послужило за-
гальне скорочення обсягів 
світової торгівлі волоським 
горіхом. Світові обсяги 
торгівлі волоським горіхом 
в шкаралупі впали на 25%, 
без шкаралупи - на 5%. 
Однак навіть в такій ситу-
ації Україна займає 4-е міс-
це в рейтингу найбільших 
світових експортерів во-
лоських горіхів без шкар-
лупи «, - коментує аналітик 
УКАБ Світлана Литвин.

Основними покупцями 
волоських горіхів на світо-
вому ринку в 2020 році 
були: 

Франція (14% експорт-
ної виручки), Туреччина 
(11%) і Греція (10%).

УКРАЇНА – ЛІДЕР 
З ЕКСПОРТУ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ

Експерти grc.ua про-
вели опитування щодо 
готовності кандидатів, за-
реєстрованих на кадрово-
му порталі, до зміни сфе-
ри діяльності. Висновки 
досить цікаві – третина по-
шукачів воліла би змінити 
свою професійну сферу. 
Але,  на кардинальні зміни 
наважуються, переважно, 
кандидати у віці від 30 до 
40 років, в подальшому 
ж відзначається відчутне 
зниження позитивних від-

повідей від респондентів:
10% у віці від 19 до 23 р;
26% у віці від 24 до 30 р;
37% у віці від 31 до 40 р;
19% у віці від 41 до 50 р.

УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ПЕРЕКВАЛІФІКОВУВАТИСЯ

Зміна професії – ризик, 
тому на такі дії в меншій 
мірі готові зважитися ті, 
хто тільки робить перші 
кар’єрні кроки, і ті, хто вже 
тривалий час у професії. В 
останньому випадку при-
чини прості: зневіра, що 
перекваліфікація може 
принести якийсь результат, 
а також цінність наявної 
стабільності (навіть якщо 
вона не задовольняє по-
треби повністю) для сім’ї.

Загалом цьогоріч пла-

нується охопити 47 об’єк-
тів дорожньої інфраструк-
тури. На роботи витратять 
1,2 млрд грн. 

Йдеться про 41 проєкт 
із капітального ремонту, 
чотири об’єкти з поточного 
середнього ремонту та ще 
по одному з реконструкції 
та нового будівництва.

На трьох об’єктах бу-
дівельні роботи вже встиг-
ли повністю завершити. 
Йдеться про поточний 
середній ремонт дороги 
Глибоке – Городище – /Н-
08/, а також капітальні ре-
монти по вул. Піщана та 
вул. Шевченка в с. Трушки 
Білоцерківського району»,

– повідомив очільник 
КОДА Василь Володін.

НА КИЇВЩИНІ ВИТРАТЯТЬ ПОНАД 1 МІЛЬЯРД 
ГРИВЕНЬ НА НОВІ ДОРОГИ

“Звіт повинен бути прагматичним 
документом, справді системним ана-
лізом тих кризових явищ, які маємо, 
з пошуком варіантів їх подолання. 
Популізм та переможні реляції про 
те, що Україна і так непогано почу-
вається в економічному плані тут не-
доречні. Економіка країни сировинна 
на 70%, дефіцит зовнішньої торгівлі 
тільки за два місяці 2021 року вже ста-
новить $256,5 млн. Засилля імпорту 
спостерігається навіть в традиційно 
успішних сферах, таких як молочна 
галузь, інші напрями АПК. 

Продовжуються тенденції трудо-
вої міграції, прибутки ж працюючих 
в Україні вкрай низькі. За даними 
ООН, 60% українців на межі чи за ме-
жею бідності”, – підкреслив Голова 
ПППУ Анатолій Кінах.

У промисловості ситуація не краща. 
Заборгованість по виплаті зарплат тут 
2,2 млрд. грн. Українські заводи ма-
ють брак коштів на модернізацію, а. В 
структурі держтендерів на продукцію 

машинобудування доля імпорту 46%, 
що вчетверо більше, ніж в ЄС. Колись 
промислові гіганти, такі як КРАЗ – в 
стадії банкрутства, поглиблюється 
криза в ракето-космічному комплек-
сі, авіа- , судно-, транспортному ма-
шинобудуванні.

“Тому і звіт, і план дій уряду повинні 
бути максимально професійним та де-
політизованим – в діалозі із промис-
лово-експертною спільнотою. Також 
наполягаємо на ухваленні Стратегії 
промислового розвитку, розробки 
пропозицій по національному ринку 
праці та збереженні трудового потен-
ціалу, прийнятті закону про локалі-
зацію тощо”, – підсумував Анатолій 
Кінах.

Ділова спільнота готує спільне засі-
дання представників транспортного, 
авіа-, суднобудування, переробної 
промисловості, агро-, хімпрому та ін. 
На ньому виробники сформулюють 
першочергові кроки, необхідні для 
кожної із сфер та економіки в ціло-
му. На захід, запланований на кінець 
квітня, запрошується керівництво 
держави, представники уряду і парла-
менту.

УРЯД ПОВИНЕН 
ПРЕДСТАВИТИ 
ЧІТКИЙ ПЛАН ДІЙ В 
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

До перших п’ятірок єдиних вибор-
чих списків кандидатів, на перших 
місцях списків було включено 16,7% 
жінок, на других – 33,3%, на третіх – 
33,3%, на четвертих – 58,3%, на п’я-
тих – 58,3%.

Однак, присутність жінок у вибор-
чих списках на рівні 43% ще не озна-
чає, що таке ж представництво буде 
серед обраних кандидатів та канди-
даток.

Так, відповідно до протокола, до 
Київської міськради під час місцевих 
виборів 2020 року обрали лише 31,7% 
жінок. Та все ж це істотно більше, ніж 
у 2015 році – 18,3%.

При цьому повноважень вже набули 
28,3% жінок серед усіх обраних депу-
татів.

Як працює гендерна квота?
У місті Києві та в інших громадах із 

кількістю виборців 10 тисяч і більше 
гендерна квота становить 40%.

А так, як Виборчий кодекс не перед-
бачає можливості самовисування на 
виборах до обласних рад, районних 
та районних у місті рад та Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, а 
тому зростає роль політичних партій 

у забезпеченні збалансованого пред-
ставництва жінок і чоловіків. Саме 
тому Кодекс містить вимогу до орга-
нізацій політичних партій – дотриму-
ватись черговості у виборчих списках 
кандидатів.

Механізм реалізації цієї вимоги та-
кий – під час формування єдиного та 
територіальних виборчих списків ор-
ганізація партії повинна забезпечити 
присутність у кожній п’ятірці чолові-
ків і жінок (не менше двох кандидатів 
кожної статі).

На практиці це працює так – в кож-
ній п’ятірці списку мають бути три 
жінки + два чоловіки, або навпаки, 
дві жінки + три чоловіки.

Також нагадаємо, що нещодавно 
ЦВК публікувала аналіз дотриман-
ня гендерного балансу на місцевих 
виборах 2020 року до обласних рад. 
Так, завдяки впровадженню ґендерної 
квоти, у виборчих списках до 22 об-
ласних рад було 43,1% жінок, тоді як 
у 2015 році – лише 29,9%.

ЖІНКИ В ПОЛІТИЦІ: 
ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ 
ВИБОРІВ ДО 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ

Продовження, початок на стор. 1

Продовження, початок на стор. 1
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1. Замовник стратегічної екологічної оцінки:
Замовником проекту є Глевахівська селищна 

рада.
Адреса: 08631,  вул. Вокзальна, буд. 26, смт Гле-

ваха, Фстівський р-н, Київська обл.
2. Вид та основні цілі документа державного 

планування, його зв’язок з іншими документа-
ми державного планування:

Детальний план території розміщення комплек-
су придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та 
інженерного забезпечення (на земельній ділянці 
кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) в 
смт Глеваха  Фастівського району Київської об-
ласті є видом містобудівної документації на міс-
цевому рівні, призначеної для обгрунтування, 
розташування та експлуатації об’єкту, забудови та 
іншого використання території. Детальний план 
визначає планувальну організацію і розвиток ча-
стини території та містобудівні умови та обмежен-
ня забудови в межах території проектування та 
зміни цільового призначення.

При розробленні детального плану врахову-
ються: генеральний план смт Глеваха, прогнози 
і програми економічного, демографічного, еко-
логічного, соціального розвитку відповідної тери-
торії, чинна містобудівна документація на місце-
вому рівні та проектна документація; інформація 
з містобудівного, земельного та інших кадастрів; 
інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб 
щодо забудови та іншого використання території; 
спеціалізовані схеми, проекти і програми розвит-
ку, інфраструктури населеного пункту, безпеки та 
організації дорожнього руху, охорони природно-
го середовища, охорони та збереження об’єктів 
культурної спадщини, тощо.

Детальним планом території, згідно з ст.19 За-
конe України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», визначають:

- Функціональне призначення, режим та пара-
метри забудови однієї чи декількох земельних 
ділянок, розподіл територій згідно з будівельними 
нормами, державними стандартами і правила-
ми;

- Містобудівні умови та обмеження;
- Доцільність, обсяги, послідовність реконструк-

ції забудови;
- Систему інженерних мереж;
- Порядок організації транспортного і пішохід-

ного руху;
- Порядок комплексного благоустрою та озеле-

нення, потребу у формуванні екомережі;
- Межі прибережних захисних смуг і пляжних зон 

водних об’єктів.
Містобудівні умови та обмеження відповідно до 

ст.29 Законe України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності»  включають зокрема: відповід-
ність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на 
місцевому рівні; планувальні обмеження (охо-
ронні зони пам’яток культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони 
археологічного культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим її використання, охоронні 
зони об’єктів природно-заповідного фонду, при-
бережно-захисні смуги, зони санітарної охоро-
ни); охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, 
інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що 
проектується до існуючих інженерних мереж. Для 
об’єктів господарської діяльності важливим є ви-
значення класу небезпеки та встановлення розмі-
ру санітарно-захисної зони.

Необхідність розроблення детального плану 
також зумовлена змінами, які відбуваються в 
соціально-економічному житті країни, вимога-

ми ефективної реалізації Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад, 
ще одним з ключових принципів сучасної соціаль-
но-економічної політики в Україні.

Згідно з Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» детальні плани тери-
торій підлягають стратегічній екологічній оцінці. 
Даний документ відповідно до Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» призначений 
визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території комплексу придорож-
нього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного 
забезпечення (на земельній ділянці кадастровий 
номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  
Фастівського району Київської області.

 Підставою для розроблення детального плану є 
рішення Глевахівської селищної ради Фастівсько-
го району Київської області від 22 вересня 2020 
року №413-18-VII.

Під час розроблення детального плану будуть 
враховані наступні законодавчі та нормативні 
документи:

- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про регулювання містобудів-

ної діяльності» (зі змінами);
- Закон України «Про основи містобудування» (зі 

змінами);
- Ст.31 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» (зі змінами);
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій»;
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального 

плану території»;
- ДБН Б.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених 

пунктів»;
- ДБН В.2.5-20-2018 «Інженерне обладнання 

будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди.                 
Газопостачання»;

- ВБН В.2.2-58.1-94 « Проектування складів на-
фти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не 
вище 93,3 кПа»;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів 
будівництва»;

- ДБН Б.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для 
легкових автомобілів»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій населених 
пунктів»;

- ДБН Б.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 
каналізація»;

- ДБН Б.2.5-74:2012 «Водопостачання. Зовнішні 
мережі та споруди»;

- ДБН Б.2.2-17:2006 «Доступність будинків та 
споруд для маломобільних груп населення».

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження Державних санітарних норм 
планування та забудови населених пунктів» від 
16.09.1996р.  N 173

Затверджений в установленому законом  поряд-
ку детальний план території стане обов’язковим 
документом для всіх організацій та установ, які 
здійсніють будівництво на території смт Глеваха.

Розроблення детального плану території обу-
мовлене необхідністю вирішення поточних пи-
тань забудови проектної ділянки.

Умови для реалізації всіх видів діяльності та 
об’єктів, які матимуть значний вплив на довкіл-
ля, визначатимуться детальним планом території 
відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

3. Те, якою мірою документ державного 
планування визначає умови для реалізації ви-
дів діяльності або об’єктів, щодо яких законо-
давством передбачено здійснення процедури 
оцінки впливу на довкілля:

Розроблення детального плану території пе-

редбачає формування проектних рішень на всю 
територію проектної ділянки. Проектні рішення 
охоплюють усі види діяльності, які провадяться 
або провадження яких планується в майбутньому 
на території ділянки.

Проектні рішення архітектурно-планувальної 
організації на потреби регіонального розвитку 
обумовлюються в тому числі завданням на розро-
блення детального плану території.

В межах проектування території знахо-
диться ділянка з кадастровим номером 
3221455300:03:008:0128.

Таким чином Проект визначає планувальні 
(просторові) умови для реалізації всіх видів діяль-
ності або об’єктів, щодо яких законодавством пе-
редбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля, в частині дотримання планувальних 
обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних 
та природоохоронних зон), а також в частині 
дотримання режимів господарської діяльності в 
їх межах, які визначені законодавством України 
та низкою нормативно-правових актів у сфері 
забезпечення норм санітарної гігієни та охорони 
навколишнього природного середовища на тери-
торії населеного пункту. До сфери охоплення СЕО 
детального плану території розміщення комплек-
су придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі 
та інженерного забезпечення відноситься оцінка 
наслідків на довкілля, у тому числі, для здоров’я 
населення від реалізації проектних рішень.

Для досягнення цілей СЕО збираються та вико-
ристовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишньо-
го природного середовища у Київській області;

2. Законодавчі акти, які мають відношення до 
проекту детального плану території:

- Земельний кодекс України (зі змінами);
- Закон України «Про регулювання містобудів-

ної діяльності» (зі змінами);
- Закон України «Про автомобільні дороги»;
- Закон України «Про Концепцію сталого розвит-

ку населених пунктів»;
- Закон України «Про охорону атмосферного 

повітря»;
- Закон України «Про відходи»;
- Закон України «Про екологічну мережу Укра-

їни»;
- Закон України «Про забезпечення санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення»;
 - інші законодавчі та підзаконні акти в сфері 

охорони довкілля, розміщення та експлуатації 
об’єктів та мережі інженерної та транспортної 
інфраструктури.

3.  Дані моніторингу стану на довкілля, що 
здійснюються існуючими державними суб’єктами 
моніторингу довкілля на регіональному та місце-
вому рівнях.

4. Інші доступні джерела інформації.
Визначення обсягу СЕО 
Обсяг стратегічної екологічної оцінки визнача-

ється переліком основних екологічних проблем 
наявних на проектованій території та території 
селища.

Визначення основних екологічних проблем. Ос-
новними екологічними проблемами, з якими сти-
кається детальний план території є:

- Атмосферне повітря (основними джерелами 
забруднення є стаціонарні (промислові підприєм-
ства) та пересувні (автотранспорт) джерела.

- Водні ресурси (виявлення забезпечення 100% 
водопостачання об’єктів детального плану;   від-
сутність 100% забезпечення централізованим 
каналізуванням об’єктів забудови; відсутність ски-
данняимз очисних споруд дощових стоків).

- Земельні ресурси (забруднення грунтів придо-

ЗАЯВА
Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території 

розміщення комплексу придорожнього сервісу 
з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення 

(на земельній ділянці кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) 
в смт Глеваха  Фастівського району Київської області
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рожньої території;  забруднення грунтів є вторин-
ним джерелом забруднення підземних та поверх-
невих вод, а також атмосферного повітря через 
незадовільний стан покриття вулиць, недостатню 
кількість зелених насаджень).

- Здоров’я населення (акустичне навантаження 
через автомобільний транспорт; незадовільна 
якість питної води; вплив забрудненого повітря на 
здоров’я населення).

- Поводження з відходами (відсутність розділь-
ного збору ТПВ)

Цілі охорони довкілля
При визначенні сфер охоплення стратегічної 

екологічної оцінки, основних екологічних про-
блем, цілей охорони довкілля, в тому числі здо-
ров’я населення, що мають відношення до про-
екту детального плану території, були розглянуті 
стратегічні цілі та завдання щодо виявлених про-
блем в актах законодавства та нормативних актах 
місцевих рад.

Стратегічна екологічна оцінка до проекту де-
тального плану території здійснюється для тери-
торії що проектується, яка визначається за межа-
ми проектної ділянки та впливом на навколишнє 
оточення діяльністю в межах проектної ділянки.

4. Ймовірні наслідки: 
Детальний план території є комплексним доку-

ментом, проектні рішення якого в різній мірі та 
формі можуть впливати на стан довкілля та здо-
ров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймо-
вірні наслідки реалізації детального плану тери-
торії, зокрема, мають бути оцінені наслідки для 
таких компонентів довкілля:

- грунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у 

тому числі  вилучення земельних ділянок);
- кліматичні фактори;
А) для довкілля, в тому числі для здоров’я на-

селення:
- здійснення природоохоронних заходів, спря-

мованих на зменшення обсягів викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря;

- зменшення впливу забруднення повітря та 
грунтів автотранспортом шляхом реконструкції і 
будівництва проїздів з твердим покриттям;

- будівництво централізованої системи каналі-
зування та влаштування централізованої системи 
водовідведення, що дозволить знизити рівень за-
бруднення грунтлових вод;

Б) для території з природоохоронним статусом: 
території з природоохоронним статусом в межах 
проектування відсутні.

В) транскордонні наслідки для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення: враховуючи ге-
ографічне положення населеного пункту тран-
скордонні наслідки реалізації проектних рішень 
документа державного планування для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення не передба-
чаються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно 
розглянути, у тому числі, якщо документ дер-
жавного планування не буде затверджено:

З метою розгляду альтернативних проектних 
рішень та їх екологічних наслідків під час здійс-
нення стратегічної екологічної оцінки проекту 
«Детальний план території розміщення комплексу 
придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та ін-
женерного забезпечення (на земельній ділянці ка-
дастровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт 
Глеваха  Фастівського району Київської області» 
передбачається розглянути «Нульовий сценарій», 
без провадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - опис, 
прогнозування та оцінка ситуації у випадку не 
затвердження зазначеного документу державного 
планування.

У разі затвердження зазначеного докумен-
ту державного планування, а саме,  містобу-
дівної документації «Детальний план тери-
торії розміщення комплексу придорожнього 
сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забез-

печення (на земельній ділянці кадастровий номер 
3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастів-
ського району Київської області», та відмова від 
реалізації проекту призведе до неможливості роз-
витку економіки населеного пункту та області, як 
продовження поточних тенденцій стану на довкіл-
ля. За даним варіантом розвиток селища є, оче-
видно, проблематичним, і ця альтернатива веде 
до погіршення екологічної ситуації, неефектив-
ного використання земельних ресурсів, хаотичної 
забудови та погіршення ландшафту в цілому.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного 
варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну 
екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, ме-
тоди і критерії, які використовуються під час 
стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є 
проектні рішення детального плану території, її 
потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я 
населення. З огляду на стратегічний характер та-
кого виду документації як детальний план тери-
торії, ключове значення у виконання стратегічної 
екологічної оцінки проекту такого документу, 
мають методи стратегічного аналізу. Насамперед 
буде застосовано аналіз контексту стратегічного 
планування, що передбачає встановлення зв’язків 
з іншими документами державного планування, 
та дослідження нормативно-правових умов реалі-
зації рішень детального плану території.

Застосування цільового аналізу при проведенні 
стратегічної екологічної оцінки дозволить вста-
новити відповідність рішень детального плану 
території загальним цілям охорони довкілля та 
забезпечення безпечного для здоров’я населення 
середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої 
реакції навколишнього природного середовища 
на прямий чи опосередкований вплив людини, 
вирішення задач раціонального природокористу-
вання у відповідності з очікуванням стану природ-
ного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки 
будуть використовуватись логічні і формалізовані 
методи прогнозування.

Основним критерієм під час стратегічної еколо-
гічної оцінки проекту містобудівної документації є 
її відповідність державним будівельним нормам, 
стандартам і правилам України, законодавству у 
сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної 
оцінки визначити доцільність і прийнятність пла-
нової діяльності та обґрунтувань – економічних, 
технічних, організаційних, санітарних, держав-
но-правових та інших заходів щодо забезпечення 
безпеки навколишнього середовища.

7. Заходи, які передбачається розглянути 
для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документу 
державного планування.

- здійснення упорядкування проектних терито-
рій, їх благоустрій та дообладнання сучасними 
системами та технологіями;

- дотримання параметрів санітарно-захисних 
зон, відстаней, та охоронних зон, а також створен-
ня зелених насаджень спеціального призначення;

- забезпечення місцевого (локального) водовід-
ведення господарсько-побутових стічних вод;

- закрита система дощової каналізації;
- облаштування майданчиків контейнерами для 

збирання побутових відходів та забезпечення збо-
ру та вивозу всього обсягу побутових відходів що 
утворюються;

- інженерна підготовка території та вертикальне 
планування, благоустрій, озеленення, влаштуван-
ня твердого покриття проїздів.

8. Пропозиції щодо структури та звіту про  
стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцін-
ку буде виконана згідно з Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» та «Методичних 
рекомендацій  із здійснення стратегічної екологіч-
ної оцінки документів державного планування», 
затверджених Наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України.
Пропонується наступна структура звіту СЕО:
1) Зміст та основні цілі документа державного 

планування, його зв’язок з іншими документами 
державного планування;

2) Характеристика поточного стану довкілля, у 
тому числі здоров’я населення та прогнозовані 
зміни цього стану, якщо документ державного 
планування не буде затверджено;

3) Характеристика стану довкілля, умов життєді-
яльності працюючих, та стан їх здоров’я на тери-
торіях, що ймовірно зазнають впливу;

4) Екологічні проблеми, у тому числі, ризики 
впливу на здоров’я працюючих, які стосуються до-
кумента державного планування, зокрема щодо 
територій з природоохоронним статусом; 

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у 
тому числі, пов’язані із запобіганням негативно-
го впливу на здоров’я працюючих та населення, 
у тому числі кумулятивних, синергічних, позитив-
них і негативних наслідків;

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень 
документу державного планування для довкілля, 
а також для здоров’я працюючих та населення, 
встановлені на міжнародному, державному та 
інших рівнях, що стосуються документа держав-
ного планування, а також шляхи врахування таких 
зобов’язань під час підготовки документа держав-
ного планування;

7) Заходи, що передбачаються вжити для запо-
бігання, зменшення та пом’якшення негативних 
наслідків виконання документа державного пла-
нування;

8) Обґрунтування вибору виправданих  даних 
альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 
який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, 
у тому числі будь-які ускладнення (недостатність 
інформації та технічних засобів під час здійснення 
такої оцінки), 

9) Заходи, передбачені для здійснення моніто-
рингу наслідків виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здо-
ров’я працюючих та населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків 
для довкілля, у тому числі для здоров’я працюю-
чих (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, 
пер6едбаченої пунктами 1-4 цієї частини, розра-
ховано на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку ви-
значається змістом і характером  сучасних знань і 
методів оцінювання..

9. Орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції від фізичних осіб 
надаються особисто або через уповноваженого 
представника у письмовому вигляді і зазначен-
ням прізвища, ім’я та по-батькові, місця реєстра-
ції, особистого підпису; від юридичних осіб -  із 
зазначенням найменування, місця знаходження, 
посади і особистого підпису  на адресу: 08631, 
Київська обл., Фастівський  р-н, смт Глеваха, вул. 
Вокзальна, 26, Глевахівська селищна рада: тел. 
(04571)3-10-44, (04571)3-10-40,  та або електро-
нною поштою e-mail: glevaha.rada@ukr.net

За забезпечення розгляду пропозицій відпові-
дальна особа: в.о начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних відносин Глевахів-
ської селищної ради Павлова Сніжана Володими-
рівна.

Строки подання:
15 днів з дня опублікування заяви про визначен-

ня обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 
документу державного планування – «Детальний 
план території розміщення комплексу придорож-
нього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного 
забезпечення (на земельній ділянці кадастровий 
номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  
Фастівського району Київської області» (відповід-
но до п.5, 6, ст.10 Закону України «Про стратегіч-
ну екологічну оцінку»

Секретар селищного голови:
Віталій ОНИЩУК
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що розроблений на підставі рішення 
сесії Вишневої міської ради від 08 квіт-
ня 2021 року №1-01/V8-39 та звіті про 
стратегічну екологічну оцінку даного 
проекту містобудівної документації.
Замовник: Виконавчий комітет Виш-

невої міської ради.
Розробник: Проектний інститут Служ-

би безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення 

про затвердження ДДП: Вишнева 
міська рада.
Детальний план території розро-

блений з метою: уточнення плану-
вальної структури та визначення функ-
ціонального використання території; 
визначення містобудівних умов та об-
межень; визначення потреб у підпри-
ємствах та установах обслуговування, 
місць їх розташування; визначення на-
прямів, черговості та обсягів подаль-
шої діяльності щодо попереднього 
проведення інженерного забезпечен-
ня території; створення транспортної 
інфраструктури та розміщення місць 

паркування т/з; охорони та поліпшен-
ня навколишнього середовища тощо. 
Склад та зміст містобудівної докумен-

тації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012 
«Склад та зміст детального плану те-
риторії».
Метою стратегічної екологічної 

оцінки є сприяння сталому розвитку 
шляхом забезпечення охорони довкіл-
ля, безпеки життєдіяльності населення 
та охорони його здоров’я, інтегру-
вання екологічних вимог під час роз-
роблення та затвердження документу 
державного планування (далі – ДДП).
Ознайомитися з проектом містобудів-

ної документації та звітом про стра-
тегічну екологічну оцінку можливо в 
приміщенні Вишневої міської ради, за 
адресою: 08132, Київська обл., Бучан-
ський район, м. Вишневе, вул. Свято-
шинська, 29 та на офіційному веб сай-
ті https://vyshneve-rada.gov.ua/. 
Наявна екологічна інформація, у 

тому числі пов’язана зі здоров’ям на-
селення, що стосується документа дер-

жавного планування наведена у звіті 
про СЕО проекту ДДП, а також розмі-
щена на офіційному веб-сайті.
Відповідальна особа за забезпечення 

організації розгляду пропозицій – В. 
П. Черній, тел. 5-19-93.
Зауваження та пропозиції приймають-

ся у письмовому вигляді за адресою: 
08132, Київська обл., Бучанський ра-
йон, м. Вишневе, вул. Святошинська, 
29 протягом 30 днів з дня оприлюд-
нення повідомлення: з «19» червня 
2021 р. по «18» липня 2021 р включ-
но. Пропозиції, подані після встанов-
леного строку, не розглядаються.
Громадські слухання та презентація 

проекту містобудівної документації та 
звіту про стратегічну екологічну оцін-
ку відбудеться «02» липня 2021 року 
о 12:00 за адресою: 08132, Київська 
обл., Бучанський район, м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 29.
Необхідність проведення транскор-

донних консультацій щодо проекту 
ДДП відсутня.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у 
проекті внесення змін до «Детального плану території багатоквартирної житлової забудови з 
об’єктами громадського обслуговування на земельних ділянках загальною площею 17,0 га в 

межах села Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області», 
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15 липня о 9:00 ТОВ «Подільський земельний центр» буде виконувати топографо-геодезичні роботи щодо встановлення меж земельних ділянок, які відводяться у 
постійне користування Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику та їх погодження з суміжними землевласниками/землекористувачами. 
Земельні ділянки розташовані за адресою: Київська область, Зона відчуження та зона безумовного (обов’язкового) відселення. Довідки за тел.: +38 050 780 41 76.

ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «Автобансервіс» повідомляє про наміри щодо 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
автозаправного комплексу, що розташована за адре-
сою: 08162, Київська обл., Фастівський р-н (колишній 
Києво-Святошинський), смт. Чабани, вул. Покровська, 
162-а.
Автозаправний комплекс здійснює діяльність із за-

правлення автомобілів, мотоциклів та інших самохід-
них машин паливом: бензином, дизельним пальним, 
скрапленим вуглеводневим газом, реагентом «AdBlue». 
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є 
процеси приймання, зберігання та відпуску палива, 
дизельгенератор.

Передбачаються наступні викиди забруднюючих ре-
човин: бутан – 1,117 т/рік; бензин (нафтовий, мало-
сірчистий, в перерахунку на вуглець) - 0,74146 т/рік; 
вуглеводні насичені С12-С19 - 0,063982 т/рік; пропан 
- 1,3802 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту - 0,048 т/рік; сірки діоксид - 0,006 т/рік; оксид 
вуглецю - 0,0312 т/рік; речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок недиференційованих за складом 
- 0,0012 т/рік; азоту (І) оксид - 0,000128 т/рік; немета-
нові легкі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,00256 т/рік; 
діамід вугільної кислоти (карбамід, сечовина) - 0,00028 
т/рік.
Адміністрація ТОВ «Автобансервіс» зобов’язується ви-

конувати норми і правила з охорони навколишнього 

природного середовища та вимоги екологічної безпеки 
на всіх етапах експлуатації технологічного обладнан-
ня. 
Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах 

допустимих норм. Концентрації забруднюючих речо-
вин у приземному шарі атмосферного повітря внас-
лідок викидів даного підприємства не перевищують 
нормативних значень ГДК.
Зауваження громадських організацій та окремих гро-

мадян приймаються протягом 30- ти днів з дня публі-
кації до Фастівської районної державної адміністрації 
за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, площа Со-
борна, буд. 1, тел.: (04565) 5-14-44, 6-19-09, 6-02-31. 
Адміністрація ТОВ «Автобансервіс»

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-ви-
робниче об’єднання «Екософт», (юридична та фактична 
адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Покровська, 
буд. 1-Ї), повідомляє про наміри отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Підприємство спеціалізується на виготовленні облад-

нання для очистки води. Виробничі підрозділи, де здій-
снюються технологічні процеси, що супроводжуються 
утворенням та відведенням в атмосферне повітря за-
бруднюючих речовин: лінії поліпропілену, роторні збір-
ні машини, пакувальні машини, ливарні машини, піч 
відпалу форм, лінія акумерів, лінія вугільних фільтрів, 
пости подрібнення пластику, пости склеювання напів-

фабрикатів та ПВХ труб, газові водогрійні котли, стоянка 
автотранспорту та місце зарядки автонавантажувачів та 
штабелеукладачів.
В процесі діяльності підприємства до атмосферного по-

вітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: 
ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть, речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-
ваних за складом, натрію гідроокис, оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, азоту 
(1) оксид [N2O], аміак, кислота сірчана, вуглецю діоксид, 
етилендіамін, акрилонітрил, 1,3-бутадієн (дивініл), ети-
лену оксид, кислота оцтова, акрилова кислота, мети-
летилкетон, стирол, тетрагідрофуран, циклогексанон, 

етиленгліколь, бутилгідрокситолуен, 2,2-дібромо-3-ніт-
рилопропіонамід, оксіетилиденди-фосфонова кислота, 
тринатрійфосфат, ортофосфорна кислота, нітрилотри-
метил-фосфонова кислота, масляний аерозоль, метан, 
та вініл хлористий. Максимальний обсяг викидів забруд-
нюючих речовин складе 43,3 т/рік, з яких парникові гази 
(вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) складають 39,45 
т/рік (більше 91%).
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються 

в місячний термін після публікації до Київської обласної 
державної адміністрації  (01196, м. Київ-196, площа Лесі 
Українки, 1, тел.+38(044) 286-84-11, факс: +38(044) 
286-85-54, е-mail: zvern@koda.gov.ua).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
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ДIМ. САД. ГОРОД
Садові та городні роботи у липні

Липень - пора дозрівання 
багатьох овочів, ягід і літніх со-
ртів плодових культур, це період 
перших серйозних врожаїв, 
коли вже стає зрозуміло, що 
було зроблено вірно і вчасно, а 
де явно допущені помилки.

У обов’язковий перелік робіт 

для середини літа необхідно 
включити - полив, підживлен-
ня, обприскування для захисту 
від хвороб і різних шкідників, а 
також збір дозрілого врожаю.

Збір ягід
У липні можна сміливо про-

довжувати збір врожаю пізніх 
сортів суниці і кожні два-три 
дні зривати стиглу малину, щоб 
не допускати її перезріву. Агрус, 
чорну і червону смородину мож-
на збирати недозрілий тільки в 
тих ситуаціях, коли вони при-
значені для подальшої обробки. 
Якщо ж урожай планується ви-
тратити свіжим, то краще додати 
кущах додатковий полив і доче-
катися повного дозрівання ягід.

Після збору врожаю суниці, 
яка плодоносить на одному і 
тому ж місці чотири роки, дану 
ділянку землі слід прибрати, 
удобрити, перекопати ґрунт і 
висадити на місце, що звільни-
лося будь-яку скоростиглу зеле-
ну культуру.

Догляд за томатами
Особливу увагу в середині літа 

потрібно приділити томатам, як 
правило, в цей час температу-
ра піднімається вище 30, а при 
високій вологості, ці умови оп-
тимальні для виникнення такої 
хвороби у томатів, як фітофто-
роз. Спалах цієї хвороби може 
звести нанівець всі ваші ста-
рання і протягом тижня згубити 
весь урожай. Справлятися з цією 
неприємністю потрібно при ви-
никненні перших симптомів. 
Про те, як боротися з фітоф-
торою, ви дізнаєтеся зі статті 
«Фітофтора: профілактика і ме-
тоди боротьби»

Дозрівають боби, горох, ква-
соля, кабачки, патисони, гарбуз, 
а також морква і редька річного 
споживання. Періодично зріза-
ють зелень пряно-ароматичних 
трав, саме час заготовити її на 
зиму.

Захист вишні від птахів
У другій половині липня за 

урожай вишні доведеться зма-
гатися з горобцями, а для того, 
щоб не програти цю сутичку, 
краще потурбується про дерева 
заздалегідь. Для цього навко-
ло дерев натягується не надто 
щільна сітка або прив’язуються 
смужки фольги на гілках.

Полив саду і городу
У суху погоду слід рясно по-

ливати культури, у яких йде ак-
тивне зростання зав’язей - ма-
лину, смородину, аґрус, вишню, 
літні сорти яблунь. Після кож-
ного поливу слід пам’ятати про 
розпушуванні ґрунту. Якщо літо 
видалося дощовим, то допоможе 
впоратися із зайвою вологою - 
трава, яку не слід виривати під 
дорослими деревами, вона ак-

тивно відсмоктує вологу з ґрун-
ту.

Внесення добрив
Не слід забувати в даний 

період часу про добрива. Для 
наливу ягід малини, смородини 
та агрусу потрібно підгодувати 
розчином коров’яку з додаван-
ням суперфосфату і золи або 80 
г калійних солей на відро.

Не слід вносити азотні до-
брива під плодові дерева, кущі 
та багаторічні з другої половини 
літа, так як у них виростуть нові 
пагони, що не визріють, і росли-
ни не встигнуть підготуватися до 
зими.

Догляд за трояндами
Початок місяця час, яке не 

можна ні в якому разі пропусти-
ти жодному любителю троянд. 
Адже це найсприятливіший час 
для розмноження троянд жив-
цями. На живці беруть квітучі 
або щойно відцвілі здеревілі 
пагони, з їх середній частині 
нарізають живці - частина втечі 
з двома міжвузлями. Живці ви-
саджують в парник або теплицю, 
в пісок.

Догляд за квіткової клумбою
У червні на клумбах цвітуть 

мексиканські айстри і петунії, 
будьте пильні з температурою, 
якщо літо видалося без дощів, то 
необхідно регулярно після захо-
ду сонця поливати рослини. Та-
кож не забувайте прополювати 

клумби від бур’янів, тоді квіти 
будуть цвісти довше і рясніше.

Інші роботи і поради
Варто подбати про те, щоб 

уберегти посадки від спеки. Для 
цього можна вжити таких за-
ходів:

• використовуйте на городі 
покрівельні матеріали, напри-
клад, плівку або папір, яку слід 
укласти в міжряддя після по-
ливу. Якщо є можливість, то в 
якості укриття для насаджень в 
городі використовуйте солому 
або сіно, що володіють відмін-
ною вологостійкою здатністю. 
Перед поливом укриття приби-
рають;

• коли закінчите поливати 
посадки, трошки перекопайте 
землю, щоб забезпечити при-
плив кисню до кореневої систе-
ми;

• не займайтеся роботами з 
прополювання в особливо спе-
котні дні, так як бур’яни при 

такій погоді допоможуть уберег-
ти овочі від сонячних променів, 
хоча і поглинуть деякий обсяг 
вологи. Тут доводиться вибира-
ти менше з двох негараздів;

• поливайте насадження не 
часто, але рясно (на глибину 50-
60 см);

• роботи по поливанні дачі 
в ідеалі потрібно виконувати 
вранці йди ввечері, але не вночі, 
щоб краплі випарувалися до 
сутінків і викликали грибкові 
захворювання.

• у городі в липневі дні ре-
комендуємо впритул зайнятися 
теплицями, адже томати, огірки 
та перці стають особливо ура-
зливі до хвороб. Якщо раніше 
не проводилася профілактика 
фітофторозу, хвороба може вра-
зити картопля, а потім і інші 
культури.

• на картоплі побороти фіто-
фтороз порівняно не складно 
- обприскати бадилля мідномі-

стячим розчином. Також об-
робіть і помідори, якщо вони 
ростуть на вулиці.

• томати в теплицях обробля-
ють розчином йоду, видаляючи 
попередньо заражені листя. По-
вторіть процедуру через три дні, 
а ще через тиждень обприска-
ти плоди розчином хлористого 
кальцію - це допоможе вберегти 
їх від фітофтори.

• Не їжте збризнуті плоди як 
мінімум три тижні!
Важливі поради «Нової Доби»

В кінці місяця займаються 
роботою по вершкованію то-
матів. На дачі в липні обривають 
верхівки у гібридів і високорос-
лих сортів, обривають квітки і 
бутони, аби підростали вже на-
явні плоди. Прискорити їх до-
зрівання допоможе зменшення 
припливу поживних речовин. 
Для цього просто обірвіть части-
ну коренів, припиніть підгодівлі 
і менше поливайте.

Зверніть увагу на перці в го-
роді. Якщо помітите на стеблах 
білий наліт - це стеблевая гниль, 
яка може привести до в’янення. 
Протріть уражену ділянку сухою 
ганчіркою, обробіть розчином 
марганцю, потім золою. Якщо 
плоди вражені плодовою гнил-
лю, полийте перці розчином 
кальцієвої селітри з додаванням 
невеликої кількості калію без 
хлору. Аналогічним чином об-
робляють баклажани і томати в 
городі.

В середині літа можуть по-
страждати огірки. Великих збит-
ків їм завдає павутинний кліщ, 
який селиться з внутрішньої 
сторони листочків. Про його по-
яву розповість світлий відтінок 
листя і їх поступове відмирання. 
Проти шкідника використову-
ють спеціалізовані препарати.

Варто зайнятися роботами по 
захисту насаджень від овочевих 
мух і капусниці. 

Час летить з невблаганною швидкістю, ще вчора городники і садівники тіль-
ки но закінчили список необхідних весняних робіт, а сьогодні на календарі вже 
середина літа - липень. Які основні завдання стоять перед нами влітку? Що не-
обхідно встигнути зробити на городі і в саду до серпня? Про це та багато іншого 
пропонуємо поговорити в сьогоднішній «Новій Добі».


