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Міські поселення здавна виникали по 
берегах річок і озер, що служили джере-
лом водопостачання, а заразом і зручними 
транспортними шляхами. Водночас, річки 
використовувалися для видалення рідких і 
твердих відходів життєдіяльності людей і 
домашньої худоби, що зазвичай призводило 
до їх забруднення, обмежуючи можливості 
розташованих нижче за течією населених 
пунктів користуватися ними для питного 
водопостачання. Річки ставали джерелом 
збудників інфекційних захворювань, таких 
як холера, дизентерія, черевний тиф тощо 

Знадобилося не одне тисячоліття, поки люди 
навчилися запобігати забрудненню водних 
об’єктів, очищати і знезаражувати стічні 
води. 

З ростом благоустрою міст, розташовані 
в їхніх межах водойми і водотоки, все більш 
набувають важливого архітектурно-плану-
вального та  естетичного значення. Зав-
дяки комфортному мікроклімату і прива-
бливій естетиці, прибережні зони стають 
більш престижними районами розселення 
і забудови та улюбленими місцями прогу-
лянок. Водні об’єкти в межах міської межі, 
завжди були і залишаються містоутворю-
ючими чинниками. Уздовж і навколо них 
формуються житлові квартали, а родови-
ща підземних вод, які придатні за якістю, 
використовуються для централізованого 
водопостачання українських міст.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МАЄ ТРИВАТИ!

У ГЛЕВАСІ ВІДБУЛОСЯ СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ 
ФАХОВОЇ МЕРЕЖІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тому ми вітаємо ініціативу щодо 
законопроекту про адміністративно-
територіальний устрій (реєстраційний 
№4664). Бо в межах чинної Конституції він 
може забезпечити продовження цілісної, 
незворотної та скоординованої реформи. 
Про це сказав Керівник Департаменту 
демократії і врядування Ради Європи 
Даніель Попеску 20 вересня під час круглого 
столу «Адміністративно-територіальний 
устрій: нові реалії та правила».

Захід організував Комітет Верховної 
Ради з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування та 
містобудування в співпраці з Міністерством 
розвитку громад та територій за підтримки 
Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні» 
та Проекту (USAID) «Підвищення 
ефективності роботи і підзвітності органів 
місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»).

На території Національного наукового 
центру «Інститут механізації та електри-
фікації сільського господарства» НААНУ 
землевпорядники та архітектори з 24-х 
територіальних громад Київщини ознайо-
милися з темою «Практичне впроваджен-
ня законодавчих змін у сфері земельно-ар-
хітектурних повноважень громадами».

У співпраці з Глевахівською територіаль-
ною громадою Всеукраїнська асоціація 
органів місцевого самоврядування «Асо-
ціація об’єднаних територіальних громад», 
ГО «Асоціація фахівців землеустрою Укра-
їни» та Національна спілка Архітекторів 
України спільно досліджували практичне 
впровадження законодавчих змін у сфері 
земельно-архітектурних повноважень 

громадами.
Відкрив засідання і привітав усіх присут-

ніх Глевахівський селищний голова Воло-
димир Петренко.

Другий блок «Просторове планування 
як інструмент розвитку громад» розпочав 
Олександр Чижевський, Президент На-
ціональної спілки Архітекторів України. 
Він презентував діяльність НСАУ, пов-
новаження ОМС у сфері містобудування 
та архітектури, правове забезпечення та 
практичний досвід просторового плану-
вання територіальних громад.

Насамкінець відбулося урочисте підпи-
сання Меморандуму про співпрацю між 
«Асоціацією об’єднаних територіальних 
громад» в особі виконавчої директорки 
Валентини Полтавець та ГО «Асоціація 
фахівців землеустрою України» в особі го-
лови правління Анатолія Полтавця.

По закінченню засідання заступник Гле-
вахівського селищного голови Володимир 
Полтавець презентував гостям громади 
Центр надання адміністративних послуг і 
запросив до співпраці для спільного роз-
витку громад Київщини.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

НА КИЇВЩИНІ ВЖЕ ПОЧАЛИ 
ПРАЦЮВАТИ 23 «АКТИВНІ» ПАРКИ. ЩЕ 

БЛИЗЬКО ПІВ СОТНІ В РЕГІОНІ ПЛАНУЮТЬ 
ВІДКРИТИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

Про це сьогодні, 17 вересня, зазна-
чив очільник Київської обласної дер-
жавної адміністрації Василь Володін.

«Спорт має бути доступним для 
всіх бажаючих – і дорослих, і дітей. 
Саме для цього ми відкриваємо в регі-
оні «активні» парки в рамках програми 
Президента України Володимира Зе-
ленського «Здорова Україна». Підкрес-
лю, що вони розташовуються не лише 
в містах, а й у селах. 

Він уточнив, що кожна локація 
обладнана комплектом спортоблад-
нання: лавкою, шведською стінкою, 
різнорівневими турніками, брусами, 
а також стендами зі спеціальними 
QR-кодами з посиланням на програму 
«Віртуальний тренер». Окрім цього, за 
кожною локацією закріплений коор-
динатор, який навчає всіх бажаючих 
правильному виконанню вправ.

Повний перелік громад Київщини, 
де «активні» парки вже відкрили:

Броварська МГ – м. Бровари, Пе-
трівська СГ- с. Нові Петрівці, Вишго-
родська  МГ – м. Вишгород, Поліська 

СГ – смт Красятичі, Димерська СГ – с. 
Глібівка,  Іванківська СГ – с. Іванків, 
Білогородка СГ – с. Свято-Петрівське.  
Немішаєвська СГ – с. Микуличі, Ма-
карівська СГ – с. Копилів, Ірпінська 
МГ – м. Ірпінь, Коцюбинська СГ – 
смт Коцюбинське, Бородянська СГ – 
смт Бородянка, Пісківська ТГ – с. Піс-
ківка, Пристолична СГ – с. Проліски, 
Гірська СГ – с. Ревне, Бориспільська 
МГ – м. Бориспіль, Білоцерківська МГ 
– м. Біла Церква, Гребінківська СГ – с. 
Саливонки, Узинська МГ – м. Узин, 
Володарська СГ – смт Володарка, 
Рокитнянська СГ – смт Рокитне. Фур-
сівська СГ – с. Фурси, Медвинська СГ 
– с. Медвин.

БЛИСК І ЗЛИДЕННІСТЬ ОЗЕРА ВИРЛИЦЯ
Великі міста - це гігантські лабораторії 
проб і помилок, успіхів і невдач 
в містобудуванні.

Джейн Джекобс

Проєкт від Klitschko Foundation та 
компанії Winner зібрав понад 1 200 
учасників, та запускає третю хвилю 
проєкту «Синергія 3.0» !

1 червня закінчилась перша хвиля 
проєкту «Синергія» від освітнього 
діджитал-простору Impactum (Імпактум), 
мета якого — дати кожному доступний 
інструментарій для створення змін: 
особистих, локальних, глобальних. 

Протягом двох тижнів учасники 
навчались розпізнавати свій потенціал, 
освоювали актуальні для постковідного 
світу навички, розвивали критичне 
мислення, медіаграмотність, відпові-

дальне лідерство та інші скіли, необхідні у 
сучасному світі. 

14 днів учасники отримували нові знання 
та навички завдяки 17 модулям про важливі 
базові навички 21 століття. У цілому, кожен, 
хто приєднався до проєкту «Синергія» 
прослухав 8 годин професійного онлайн-
контенту у вигляді презентацій, виступів 
спікерів, корисних відео, подкастів і тепер 
може використовувати отримані знання на 
практиці!

21 вересня 2021 року стартує вже третя 
хвиля проєкту «Синергія», зареєструватись 
можна за посиланням Impactum. 

ФОНД КЛИЧКА 
ВПРОВАДЖУЄ ДІДЖИТАЛ
-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ 
НАВИЧОК МОЛОДІ 

Продовження на стор.3

Продовження на стор.2

100% ПРОФТЕХЗАКЛАДІВ І 73% ШКІЛ КИЇВ-
ЩИНИ ГОТОВІ ПОВНОЦІННО ПРАЦЮВАТИ 

В УМОВАХ «ЖОВТОЇ» ЗОНИ

В умовах «жовтої» зони епідемічної не-
безпеки зможуть повноцінно працювати 
всі професійні (професійно-технічні) на-
вчальні заклади Київської області. Рівень 
вакцинації колективів від коронавірусу 
в них складає 100%. Про це 22 вересня 
повідомив голова Київської облдержадмі-
ністрації Василь Володін.

«Колективи профтехзакладів Київщині 
вже вакциновані від коронавірусу на 100% 
і зможуть повноцінно працювати в умовах 

«жовтої» зони. Що стосується шкіл, 73% з 
них мають рівень вакцинації 80% і вище, 
решта 27% не мають достатнього рівня і 
будуть відчиненні для відвідування лише 
для учнів початкової школи», – зазначив 
голова ОДА Василь Володін.

Крім того, за словами голови КОДА, до-
статній рівень вакцинації мають й заклади 
фахової передвищої освіти. Він складає 
93%. Лише один з них буде зачинено для 
здобувачів освіти.

«Я вдячний усім педагогам та працівни-
кам освітніх закладів, хто відповідально 
поставився до власного здоров‘я та захи-
сту від ковіду. Впевнений, що найближ-
чим часом всі освітні заклади області 
будуть мати 100 % показник вакцинації 
своїх робітників і продовжать роботу в 
нормальному режимі», 
– підкреслив Василь Володін.
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З історії питання
20 років тому, коли в Україні було майже 30 тисяч 

населених пунктів, понад 11 тисяч з яких визнача-
лися адміністративно-територіальними одиницями, 
тодішня Верховна Рада ухвалила майже революцій-
ний, як на той час, закон про адміністративно-тери-
торіальний поділ України. Фактично це був замалим 
не замах на «свячену корову» в цій царині – Указ 
президії Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 
року «Про порядок вирішення питань адміністра-
тивно-територіального устрою Української РСР», 
який дістався у спадок незалежній Україні. Однак 
президентське вето на той закон ще на довгий час за-
консервувало проблеми і незугарності чинного адмі-
ністративно-територіального устрою, яких з плином 
часу ставало дедалі більше.

Децентралізація та реформа місцевого самовряду-
вання і територіальної організації влади, які розпоча-
лися сім років тому, принесли в країну довгоочікувані 
реальні зміни як на базовому (громади), так і на су-
брегіональному (райони) рівнях. Та з’ясувалося, що 
життя випередило законодавство. І найпарадоксаль-
ніше, що зрештою скасувати досі чинний указ неіс-
нуючої республіки, що входила колись до складу кра-
їни, якої вже три десятиліття немає на географічній 
мапі світу, тепер заважає… Конституція незалежної 
Української держави.

Зміни до Основного Закону мали б закріпити 
здобутки децентралізації, дати належне правове під-
ґрунтя новим реаліям в адміністративно-територі-
альному устрої країни, відкрити шлях до подальшого 
розвитку громад і територій, позитивно позначитися 
на добробуті людей. Зробити це – прерогатива укра-
їнського парламенту. Однак в окресленій царині 
вона, як вже бувало не раз в новітній українській істо-
рії, набуває не лише законодавчого, а й політичного 
характеру, тож істотно ускладнюється через низку 
об’єктивних і суб’єктивних причин.

«Червоні лінії» для реформаторів
Презентуючи законопроект 4664, заступник мі-

ністра розвитку громад та територій В’ячеслав Не-
года зазначив, що запропонована модель дозволяє в 
межах чинної Конституції навести лад у процедурах 
вирішення питань адміністративно-територіального 
устрою країни, надати органам місцевого самовряду-
вання певні орієнтири і зменшити рівень політизації 
довкола цієї теми.

А отже, наголосив він, законопроект має на меті 
приведення законодавства у відповідність до сучас-
них умов, зокрема і зрештою скасувати досі чинний 
горезвісний указ від 1981 року. Автори спробували 
врегулювати такі «дражливі» процедури, як визна-
чення адміністративних центрів та затвердження 
територій громад; віднесення населених пунктів до 
відповідних категорій; утворення, ліквідація, вста-
новлення (зміни) меж районів, визначення та зміна 
їхніх адміністративних центрів; встановлення, зміна 
меж населених пунктів, найменування, переймену-
вання адміністративно-територіальних одиниць.

Далі – «червоні лінії», бо зрозуміло: без змін до 
Основного Закону всі проблемні питання вирішити 
просто неможливо. Проте стояти на місці, піддавати 
загрозам реальні результати реальних змін у результа-
ті децентралізації і реформи місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади щонайменше 
не по-державницькому. Це все одно, що піддати сум-
ніву головний постулат теорії Миколи Коперника – 
«А все-таки вона (Земля) крутиться!».

Отож розробники законопроекту 4664 виходи-
ли з наявної ситуації в окресленій сфері: відсутності 
чітких правил та гострої необхідності актуалізації 
законодавства за умов нового адміністративно-тери-
торіального устрою. Вони зосередилися на спірних 
питаннях, які виникають у процесі втілення в життя 
нових правил, викликають непорозуміння та напругу 
і подекуди призводять до судових справ .

Частину питань, щодо яких є різні позиції, на дум-
ку галузевого міністерства, можна буде вирішити при 
доопрацюванні законопроекту 4664 до другого його 
читання в сесійній залі.

Реформу не зупинити: процес незворотній
Організатори круглого столу вдало виокремили 

учасників та учасниць дискусії на групи заінтересо-

ваних сторін. Першими своє бачення шляхів зако-
нодавчого врегулювання головних засад адміністра-
тивно-територіального устрою висловили народні 
депутати і депутатки від профільного парламентсько-
го комітету. Зміст їхніх пропозицій та зауважень 
полягав у тому, щоб законодавчі зміни слугували 
перетворенню територіальних громад на спроможні 
спільноти, де громадяни і громадянки зможуть одер-
жати повний спектр необхідних адміністративних 
послуг і в яких їм забезпечуватимуться комфортні 
умови для прожиття.

Своє слово сказали також практики: голови тери-
торіальних громад із Дніпропетровської, Одеської, 
Тернопільської, Харківської областей. І саме від них 
прозвучала думка про те, що дискусія довкола про-
блем проходить максимально відкрито, а це хороша 
ознака нашої доби. Як і завжди, прискіпливим був 
експертний погляд на правове регулювання адміні-
стративно-територіального устрою. Конкретні про-
позиції висловили і представництво національних 
асоціацій місцевого самоврядування.

На нашу думку, вийшла конкретна зацікавлена 
розмова, яка стане в пригоді розробникам законо-
проекту. Бо, як влучно підмітила одна із учасниць 
дискусії, просто провести консультації і не ухвали-
ти рішення – це не по-європейському. Адже після 
проведення консультацій, таких широких публічних 
обговорень, як довкола окресленого законопроекту, 
рішення варто приймати з урахуванням цих консуль-
тацій.  

Не можна не погодитися і з таким узагальненим 
баченням учасниць та учасників круглого столу: про-
ект закону варто доопрацювати і прийняти, політики 
в ньому має бути менше, а передбачені процедури 
слід виписати якомога ретельніше. І хоча йдеться 
про можливе в межах можливого, саме він сьогодні 
стане інструментом консолідації в українському су-
спільстві.

Авторка: 
Ірина Нагребецька, незалежна журналістка

Публікацію підготовлено за сприяння Програми 
Ради Європи «Децентралізація 

і реформа публічної адміністрації в Україні» 
для https://decentralization.gov.ua

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МАЄ ТРИВАТИ!

Тут ми зібрали крутих спікерів, серед яких 
є і Володимир Кличко (засновник Klitschko 
Foundation), а також Олексій Каплатий ( 
директор директор Bentley Kyiv в компанії 
Winner). З рештою спікерів ви можете позна-
йомитися вже під час проходження проєкту!

«Підтримка дітей та молоді — це головний 
напрям соціальної відповідальності. Адже 
саме наш внесок сьогодні у розвиток молодо-
го покоління, у сучасні технології та новітні 
підходи у навчанні — це наше майбутнє зав-
тра. І випускники Impactum творитимуть це 
майбутнє», — каже команда Winner.

«Наш діджитал-простір Impactum — місце, 
де ми ламаємо стереотипи. Навчання може 
бути цікавим і персоналізованим, а відкри-
вати нові грані в собі – просто, але для цього 
потрібна сильна мотивація, підтримка одно-
думців та конкретні дії. Усе це ми і даємо на 
нашому спільному з компанією Winner проєк-
ті «Синергія». Будемо раді бачити на третьому 
потоці цього проєкту усіх підлітків, батьків, 
працівників освіти, а також тих, хто працює у 
сферах громадського сектору та благодійнос-

ті», — каже директорка Klitschko Foundation, 
Ангеліна Осадча.

Крім того, у найближчі місяці планується 
запуск ще декількох проєктів!

Діджитал-простір Impactum реалізований 
з головним партнером компанією Winner 
Group Ukraine та має на меті стати якісним і 
сучасним аналогом офлайн-навчанню. 

Більше інформації про платформу 
Impactum та Синергію — на сайті impactum.
world.

Довідка “Нової Доби” : 
Klitschko Foundation — благодійна організація, 

що розвиває громадянське суспільство в Україні. 
Через неформальну освіту підлітки і студенти 
опановують навички XXI століття, впрова-
джують здоровий спосіб життя, стають еко-
логічно свідомими, вчаться проєктного підходу 
у житті, навчанні та у майбутній професії. Ви-
пускники проєктів організовують освітні захо-
ди для однолітків та колег, таким чином ста-
ють амбасадорами змін у своїх містах і селах.  
Більше інформації про Klitschko Foundation на 

сайті www.klitschkofoundation.org або у соцмере-
жах Facebook, Instagram та Telegram. 

Winner — один із лідерів вітчизняного авто-
мобільного бізнесу. Дилерська мережа компа-
нії, яка офіційно представляє Ford, MG, Volvo, 
Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley, пропонує 
автомобілі, запчастини, сервісне обслуговуван-
ня та клієнтський досвід світового рівня у 47 
дилерських центрах. «Віннер Коледж» навчає 
та розвиває всіх членів команди Winner задля 
забезпечення сервісу найвищого рівня. Також 
компанія будує та обслуговує житлову та ко-
мерційну нерухомість. Winner націлений бути 
прикладом чесного, прозорого і соціально відпо-
відального бізнесу, підвищувати якість життя 
клієнтів і співробітників, надаючи першокласні 
товари, послуги та кар’єрні можливості. З де-
тальною інформацією ви можете ознайомити-
ся на сайті www.winner.ua.

ФОНД КЛИЧКА ВПРОВАДЖУЄ ДІДЖИТАЛ
-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ 
НАВИЧОК МОЛОДІ

Продовження, початок на стор. 1
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Київ – найбільш заселене місто нашої держа-
ви і водночас територія, яка містить у собі вели-
чезну кількість водойм. У столиці є чимало рік і 
річечок, а ще - безліч озер і ставків. Деякі з них 
можна побачити навіть з вікна власної квартири. 
У місті є й окремі озера і цілі озерні групи. Най-
більшими, зазвичай є озера у лівобережній ча-
стині міста, особливо на його околицях. Зокрема 
у Дарницькому районі Києва, який інтенсивно 
забудовується, особливо останні 10 років, про-
блема гармонізації міського простору і екосисте-
ми району стоїть особливо гостро. Велике місто і 
простір, яке він «складає» - це складна екосисте-
ма, що дісталася сучасним архітекторам у спадок 
від совкового планування міського простору 
«для трудящих». Але, те що відповідало нормам 
і філософії містобудування минулого, тепер 
безповоротно застаріло і демонструє свою не-
спроможність знайти компроміс між сучасною 
урбаністикою і екологією міського середовища. 
Міська влада продовжує формувати урбаністич-
ний простір, користуючись застарілими підхо-
дами, прийнятими ще в індустріальну епоху… Ці 
норми проектування, замість зручності, створю-
ють лише видимість порядку, водночас форму-
ючи вкрай некомфортне і агресивне міське се-
редовище. Очевидним стає те, що вирішувати в 
екосистемі міста проблеми необхідно не механіч-
ним втручанням, а складними багатоплановими 
рішеннями, прийнятими в рамках чіткої стратегії 
розвитку міського середовища. Саме відсутністю 
такої стратегії, часто-густо користуються так зва-
ні «професійні активісти», які зараз почали себе 
пафосно називати-еко-активістами. Основною 
метою, цих активістів є не збереження якогось 
конкретного екологічного об’єкту, а власне зба-
гачення, за рахунок щедрих «відступних», які 
забудовник ладний заплатити аби його лишили у 
спокою ці професійні протестувальники. Зреш-

тою, саме так і закінчується у Києві, той хайп, 
який штучно підігрівається навколо різнома-
нітної прибережної забудови. На пальцях однієї 
руки можна перерахувати, скільки об’єктів вод-
ного фонду потребували справжнього захисту, а 
ще менше були ними захищені від забудови, але 
процес створення та розбудови міста зупинити 
не можна. 

Микільська Слобідка
Читаємо Інтернет і бачимо, що у Києві до-

статньо пропозицій в новобудовах на узбереж-
жі річок і озер. Але, якщо раніше благоустроєм 
прибережних зон займалося міська влада, тепер, 
все частіше це стає частиною зобовязань саме 

забудовників. Тоді як для міської влади, все це 
перетворилося на систему: «тітка з возу, кобилі 
легше».  Так, скажімо, у столиці були створе-
ні паркові та зелені зони відпочинку біля двох 
житлових комплексів: на Русанівській протоці 
і затоці Берковщина. З боку Микільської Сло-
бідки, була облаштована пішохідна набережна, 
яка упорядкована починаючи від Броварського 
проспекту, уздовж ЖК «Сонячна Рів’єра» і, яка 
закінчується біля греко-католицького собору 
Воскресіння Христового. Усі пам’ятають, які 
яскраві баталії точилися навколо забудови цього 

узбережжя, доходило до рукопашних боїв і стрі-
лянини… А що там нині -  за даними Domik.ua, 
при будівництві нової набережної було викладе-
но 4,5 тисячі метрів квадратних тротуарної плит-
ки і 3 тисячі погонних метрів бордюру. Повністю 
очищена набережна з оглядовим майданчиком і 
прокладена нова дорога між проспектом і Між-
народним Виставковим Центром, а також вста-
новлено причал для річкового трамвая. Окрім 
прогулянкової зони, на набережній з’явилися 
ґрунтові доріжки, призначені для поїздок на ве-
лосипеді або бігу. Уздовж поставили сім велоси-
педних парковок. Прогулянкову алею довжиною 
обладнали у відповідності з останніми тенденція-
ми ландшафтного дизайну, завезено новий грунт 
і висаджено 40 в’язів, 29 ялин, 50 туй, іще понад 
150 дерев і кущів. Весь простір, вільний від тро-
туарів і пляжу, покрили газоном. За рослинами 
доглядає міська експлуатаційна компанія, а для 
поливу зелених насаджень встановлено гідранти 
ручного поливу.

Але ж жителі Микільської Слобідки добре 
пам’ятають і чагарники, захаращені сміттям, які 
росли уздовж усього побережжя на цьому місці, 
а також криміногенну ситуацію, яку вельми під-
живлювали сауни з неоднозначною репутацією, 
які були облаштовані на дебаркадерах пришвар-
тованих до гнилих причалів…

БЛИСК І ЗЛИДЕННІСТЬ ОЗЕРА ВИРЛИЦЯ

Продовження у наступному номері НД

В акції до Всесвітнього дня при-
бирання у київському “Гідропарку” 
взяли участь урядовці, політичні та 
громадські діячі, артисти та пред-
ставники іноземних посольств. Ор-

ганізатори – Всеукраїнський моло-
діжний рух – «Let’s do it Ukraine»

Взагалі акцію «Очистимо плане-
ту від сміття», що отримала згодом 
статус всесвітньої, вперше провели 
у вересні 1993 року мешканці Ав-
стралії. Вони масово вийшли на 
очистку океанських пляжів. По-
ступово до акції приєдналися інші 
країни, і на сьогоднішній день в ній 

беруть участь вже мільйони добро-
вольців з 100 держав по всьому світі. 
Мета всесвітньої акції «Очистимо 
планету від сміття» – привернути 
увагу людей до проблем забруднен-
ня навколишнього середовища та 
засмічення планети, а також розви-
нути у них навички господарського 
ставлення до навколишнього сві-

ту і підвищити рівень екологічної 
культури і грамотності. Традиційно 
в цей день відбуваються волонтер-
ські прибирання сміття на природі 
та просвітницькі заходи. Акцент 

робиться на природних територіях: 
лісах, полях, берегах водойм. При 
зборі сміття організовується роз-
дільний збір відходів. Також прово-

дяться різні просвітницькі заходи, 
які просувають сучасну систему по-
водження з відходами, роздільний 
збір і переробку, екологічний спосіб 
життя, зниження особистого і гро-
мадського екоследа і сталий розви-
ток. Заходи проводяться в різних 
форматах: проста прибирання сміт-
тя на природній території, приби-

рання уздовж річок і водойм, плас-
тіквотчінг, міні-фестивалі тощо

Так само і у суботу у Києві від-
булася акція з прибирання сміття 
у столичному гідропарку. Погода 
була похмура, але атмосфера свя-
та була веселою. Привітати усіх 
прийшли і чиновники і селебрітіз. 

було дуже багато дипломатів, які 
покинули затишні кабінети своїх 
посольств аби прибрати київське 
прибережжя.

ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ
(фоторепортаж)
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Відповідно до Закону України «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку» з метою одержання та врахування про-
позицій і зауважень громадськості Фастівська районна 
державна адміністрація оприлюднює Заяву про визна-
чення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту 
документу державного планування - «Детальний план 
території будівництва Великої кільцевої автомобільної 
дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ 
Чоп (М 06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) 
на території Фастівського району Київської області».
Повна назва документа державного планування та 

стислий виклад його змісту: «Детальний план території 
будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги 
навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ Чоп 
(М 06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) 
на території Фастівського району Київської області». 
Необхідність розроблення детального плану обумов-
лена будівництвом транспортної мережі, організацією 
транспортного і пішохідного руху, визначенням плану-
вальних обмежень використання території, забезпечен-
ням екологічних умов використання запроектованої 
території.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження 

документа державного планування:орган згідно з За-
коном України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності».
Передбачувану процедуру громадського обговорен-

ня Заяви про визначення обсягу стратегічної екологіч-
ної оцінки, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: з 

23.09.2021 по 07.10.2021;
б) способи участі громадськості (надання письмових 

зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): 
пропозиції приймаються у письмовому вигляді із за-
значенням прізвища, ім’я та по батькові, місця прожи-
вання, особистим підписом заявника і повинні містити 
обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, 
будівельних норм, державних стандартів та правил. 
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: 

не передбачається проведення громадських слухань;
г) орган, від якого можна отримати інформацію 

та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом 
документа державного планування (за наявності) та 
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі 
здоров’ям населення, що стосується документа дер-
жавного планування: в приміщені Фастівської районної 
державної адміністрації за адресою: 08500, м. Фастів, 
пл. Соборна, 1, а також на офіційному сайті  https://
fastivska-rda.gov.ua/  протягом 15 днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, 
його поштова та електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій: Фастівська районна державна  
адміністрація за адресою: 08500, м. Фастів, пл. Собор-
на, 1.
Електронна адреса: fastivraj@i.ua.
Строк: з  23.09.2021 по 07.10.2021.
Відповідальна особа: в. о. начальника відділу місто-

будування, архітектури, житлово-комунального госпо-
дарства та екології О. В. Юхта.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, 

у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного планування: Фастівська 
районна державна адміністрація за адресою 08500, м. 
Фастів, пл. Соборна, 1.
4. Необхідність проведення транскордонних консуль-

тацій щодо проекту документа державного плануван-
ня: зважаючи на географічне положення проектованої 
території транскордонні наслідки реалізації проекту 
документу «Детальний план території будівництва Ве-
ликої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва 
від автомобільної дороги Київ Чоп (М 06) до автомо-
більної дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастів-
ського району Київської області» для довкілля, у тому 
числі здоров’я населення, не очікуються.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування 

- «Детальний план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ Чоп 
(М 06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастівського району Київської області».

Повідомляємо про початок громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазна-
ченої у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Розробка Козинського родовища руслових пісків в Обухів-

ському районі Київської області
Планована діяльність полягає в розробці Козинського 

родовища руслових пісків в Обухівському районі Київської 
області.

Козинське родовище розташоване в 0,3-0,6 км на схід, та 
0,6-2,5 км на північний схід від м. Українка Обухівського ра-
йону Київської області.

Територія Козинського родовища займає колишню запла-
ву р. Дніпро, яка була затоплена при будівництві Канівського 
водосховища.

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

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

Результати радіаційно-гігієнічної оцінки дозволяють відне-
сти Козинське родовище пісків за ступенем радіоактивності 
до 1 групи відповідно до вимог ДБН Б В. 1.4-1.01-97 “Си-
стема норм і правил захисту від іонізуючих випромінювань 
у будівництві”.

Відповідно до нормативних документів ’’Регламентовані 
радіаційні параметри. Допустимі рівні” та НРБУ-97 піски Ко-
зинського родовища можуть використовуватись у всіх видах 
будівництва без обмежень.

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

Річна продуктивність кар’єру з видобутку корисної копали-
ни, визначена до Технічного завдання Замовника, складає в 
середньому 150 тис м3 на рік.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження планованої діяль-
ності)

2. Суб’єкт господарювання:
Приватне Акціонерне Товариство «Судноплавна Компанія 

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

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДР-
ПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підпри-
ємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер 
паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, 
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання 
громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел./
факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-13, e¬mail: OVD@mepr.
gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 
та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається 
Державної службою геології та надр України.

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро-
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування цього оголошення (за-
значається у назві оголошення) та надання громадськості до-
ступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльно-
сті, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобі-
гання поширенню на території України гострої респіратор-
ної 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.

Громадські слухання (перші) відбудуться -
-____________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться- 
-____________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-

ських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповнова-

жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

7. Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел./
факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-13, e¬mail: OVD@mepr.
gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактну особу)

8. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

9. Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел./
факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-13, e¬mail: OVD@mepr.
gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну 
адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру-
гому пункту 5 цього оголошення.

10. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
«Розробка Козинського родовища руслових пісків в Обухів-
ському районі Київської області» (з Додатками) на 480 ар-
кушах

11. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися 
з ними:

У приміщенні Української міської ради за адресою: 08720, 
Київська обл., м.Українка, пл. Т. Шевченка, 1, та

У приміщенні місто Київ, вулиця Електриків, будинок 8, 
тел.:+380445945788

Приватне Акціонерне Товариство «Судноплавна Компанія 
«УКРРІЧФЛОТ» («АСК «УКРРІЧФЛОТ»). Директор- Борисенко 
Олександр Миколайович 

Дата, з якої громадськість може ознайомитись з докумен-
тами – 04.10.2021 р.

 (найменування підприємства, установи, організації, міс-
цезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомити-
ся з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

2021337481
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)


