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Дорогі читачі «Нової Доби», у цьому році виповнюється 30 років Не-
залежності України. Це важлива дата у зміцненні відродженої укра-
їнської державності, споконвічних прагнень нашого народу до побудови 
сучасної, європейської держави, у який люди житимуть вільно, самі 
створюватимуть свою історію, керуватимуть власною економікою…  
Для історичного процесу – 30 років, нетривалий термін, але для укра-
їнців це ціла епоха, у який міцно переплітаються труднощі й перемоги, 
злети та економічні кризи... 

Та як би там не було, зараз кожного свідомого громадянина турбу-
ють питання: чого ми досягли за цих 30 років і яку країну ми залиши-
мо прийдешнім поколінням? Що ще потрібно зробити для зміцнення 
нашої державності та її реального суверенітету? Цей державний юві-
лей є саме тим важливим моментом, коли необхідно співставити наші 
цілі і досягнення, згадати наше минуле аби отримати новий імпульс 

для руху вперед і оцінити 
наші перспективи.

Наскільки ж незалеж-
ною є наша незалеж-
ність? Складне запи-
тання, особливо коли 
мова йде  про країну, яка 
починала свій шлях з 
економічного падіння, 
закриття виробництв, роз-
риву економічних зав’яз-
ків і виробничої коопера-
ції із колишніми республіками СРСР. І майже одразу повстала перед 
іншими викликами сучасного світу: четверта промислова революція, 
перехід до абсолютного нового, інноваційного типу економіки,  циф-
рових технологій тощо. Але на горизонті найближчого десятиліття 
країні доведеться зіткнутися з ще більшими загрозами, які ще більше 
можуть обмежити її розвиток, і які ставлять перед усіма нами, а осо-
бливо перед політиками - величезні завдання.

Президент Володимир Зеленський презентував заходи до 
ювілейного Дня Незалежності України.

«Це великий і дуже важливий день. Це не просто великий 

парад, великий концерт, великий салют. Це можливість 
зрозуміти, чого ми навчилися за роки незалежності й чого маємо 
навчитися, щоб ніколи її не втратити. Саме цьому присвячене 
святкування 30-річчя незалежності України. Десять основних 
заходів. Десять ключових здобутків. Десять важливих висновків. 
А разом – 30 років незалежності й одна мрія на наступні роки», – 
розповів Глава держави під час презентації, що відбулася в межах 
Всеукраїнського форуму «Україна 30» у Києві.

Президент зазначив, що за тиждень до Дня Незалежності 
вперше в історії до України потрапить оригінал Конституції 
Пилипа Орлика. З 16 серпня всі охочі зможуть побачити в 
Софійському соборі пам’ятку права, що демонструє багатовікову 
історію української державності.

НАСКІЛЬКИ НЕЗАЛЕЖНОЮ Є 
НАША НЕЗАЛЕЖНІСТЬ?
ДЕЯКІ ДУМКИ ПРО МАЙБУТНЄ 
НАПЕРЕДОДНІ НАШОГО ВЕЛИКОГО СВЯТА…

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ – 
ЦЕ НАГОДА ЗРОЗУМІТИ, ЧОГО 
МИ НАВЧИЛИСЯ ЗА ЦІ РОКИ Й ЧОГО 
МАЄМО НАВЧИТИСЯ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ КРАЇНУ

180 відреставрованих 
предметів з 40 музеїв, за-

повідників, галерей України 
та інших закладів культури, 
пов’язані з життям та твор-
чістю понад 50 видатних 
українців, презентують 
широкому загалу в Націо-

нальному музеї Тараса Шев-
ченка на виставці «Духовна 
велич: меморії видатних 
українців. Наукова рестав-

рація» до 30-річчя Незалежності України.
З 17 серпня кияни та гості столиці мають можливість побачити уні-

кальні музейні раритети відреставровані та досліджені фахівцями Наці-
онального науково-дослідного реставраційного центру України та його 
філій. Це меморіальні речі українських державників, вчених, письменни-
ків, художників, акторів, композиторів, громадсько-політичних діячів.

Всі експонати пов’язані з життям та діяльністю визначних україн-
ців, які впродовж ХVIII–ХХ ст. відігравали вирішальну роль в історії та 
культурі України – Іван Мазепа, Петро Калнишевський, Іван Скоропад-
ський, Петро Могила, Тарас Шевченко, Іван Котляревський та багато 
інших.

На виставці представлені особисті речі, малярські й графічні твори 
художників, документальні пам’ятки, світлини, прижиттєві видання ав-
торів, нотні записи, меблі, книги з особистих бібліотек, одяг, предмети 
домашнього вжитку. Маючи свою художню виразність та історичну цін-
ність, вони несуть енергетику людини, якій належали, розповідають іс-
торію її життя.

ДО 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
В СТОЛИЦІ ПРЕЗЕНТУЮТЬ 
ВІДРЕСТАВРОВАНІ МЕМОРІАЛЬНІ РЕЧІ 
ПОНАД 50 ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ

Продовження на стор.6

Продовження на стор.2

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

Володимир Зеленський повідомив, що 22 
серпня відбудеться вшанування тих, завдяки 
кому державність України зберіглась у 2014 
році: учасників бойових дій на Донбасі, ве-
теранів, добровольців, медиків і волонтерів.

Цього дня вперше відбудеться нагоро-
дження новою державною відзнакою «На-
ціональна легенда України», запровадженою 
за ініціативою Президента. За словами Во-
лодимира Зеленського, цієї нагороди будуть 
удостоєні видатні особистості, які принесли 
Україні всесвітню славу та визнання.

«З 1991 року унікальність незалежної 
України формували особистості, яких в кра-
їні знають усі. І завдяки яким усі знають про 
Україну. Про наш живопис, музику, театр, 
балет, літературу, кіно, науку й спорт. Лоба-
новський, Ступка, Яремчук, Амосов, Патон, 
Каденюк, Брондуков, Биков, Квітка Цисік 
і багато інших. Починаючи з 91-го, вони з 
року в рік приносили незалежній Україні 
славу. І з року в рік світ казав їм: «Браво!» І, 
на жаль, з року в рік вони йшли від нас, так і 
не почувши від України «Дякую!» – зазначив 
Глава держави.

Також, за його словами, 23 серпня, у День 
Державного прапора, в географічному цен-
трі країни буде зведено монумент єдності 

України. Там і по всій країні на центральних 
площах міст одночасно підійматиметься в 
небо Державний прапор.

У цей же день, як розповів Володимир Зе-
ленський, відбудеться перший саміт Крим-
ської платформи, «щоб державний прапор 
незабаром замайорів на всіх суверенних 
територіях України». За словами Президен-
та, на сьогодні участь у цьому заході вже 
підтвердили представники США, Великої 
Британії, Польщі, Туреччини, Франції, Ні-
меччини, країн Балтії та інших держав ЄС, 
Австралії, Нової Зеландії, Республіки Корея 
– загалом 29 країн. За результатами саміту 
заплановане підписання спільної декларації.

«Ми повертаємо Крим у світовий порядок 
денний, щоб повернути додому, в Україну. 
Треба назавжди забути, що Україна забуде 
про Крим. Україна не підійматиме питання 
Криму лише в одному разі – коли підіймати-
ме в Криму український прапор», – заявив 
Глава держави.

Також 23 серпня відбудеться саміт перших 
леді та джентльменів, що покликаний об’єд-
нувати світ навколо пошуку відповідей на 
складні запитання не лише для України, але 
й для всієї планети.

Готовність українців захищати свою не-
залежність, яку вони виявляють з 2014 року, 
продемонструє великий військовий парад 
24 серпня. За словами Президента, вперше 
за 30 років незалежності заплановані заходи 
за участю представників і техніки всіх сил 

сектору безпеки й оборони України та кра-
їн-партнерів.

«На Хрещатику й на Дніпрі, в Одесі й у 
Чорному морі. Наша гордість. Ті, хто го-
товий захистити Україну на суші, на воді й 
у повітрі», – наголосив Володимир Зелен-
ський.

Щодо святкової музичної програми, то, 
як розповів Глава держави, 24 серпня відбу-
деться концерт італійського співака Андреа 
Бочеллі. Зібрані під час заходу кошти будуть 
спрямовані на створення центру сучасного 
мистецтва – музею Івана Марчука.

Завершенням святкової програми стане 
шоу «Незалежність у нашій ДНК. День не-
залежності країни», що відбудеться ввечері в 
НСК «Олімпійський» у Києві.

«Коли 24 серпня Верховна Рада проголо-
сила незалежність, 50 тисяч людей під пар-
ламентом почали співати «Ще не вмерла 
України…». Тоді – ще не Державний гімн. 
Але в цю мить відроджувалась державність і 
народжувалася нова країна. В цю мить вона 
ще не написала, не зіграла й не заспівала 
свою «Весну», «Файне місто Тернопіль», 
«Квіти в волосі», «Я не здамся без бою» і 
«Люди, як кораблі». Але тоді вже точно зна-
ла, що напише. Точно знала, що починає но-
вий шлях. Точно знала, що він буде дуже-ду-
же непростим. Але точно знала, що кінець 
цього шляху буде омріяним і успішним», – 
наголосив Президент.

ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ – 
ЦЕ НАГОДА ЗРОЗУМІТИ, ЧОГО МИ НАВЧИЛИСЯ ЗА 
ЦІ РОКИ Й ЧОГО МАЄМО НАВЧИТИСЯ, 
ЩОБ ЗБЕРЕГТИ КРАЇНУ

Продовження, початок на стор. 1

Унікальною пам’яткою є портрет поета Василя 
Жуковського роботи Карла Брюллова, який ві-
діграв вирішальну роль у житті  Тараса Шевчен-
ка та допоміг звільнитися від кріпацтва. Картина 
дуже постраждала у роки Другої світової війни. 
Але завдяки таланту й професіоналізму кількох 
поколінь художників-реставраторів Реставра-
ційного центру доленосний портрет відвідувачі 

можуть побачити в постійній експозиції Націо-
нального музею Тараса Шевченка, а нині на юві-
лейній виставці до Дня Незалежності

Серед цілого світу меморіальних речей та творів 
цікавими  є портрет Т. Шевченка роботи худож-
ника І. Рєпіна (1888 р.); скринька (ХІХ ст.), яку 
з Італії до Санкт-Петербурга привіз художник 
К. Брюллов та згодом подарував її своєму учне-
ві – Тарасу Шевченку; кабінетний стіл (ХІХ ст.), 
за яким у Вінниці працював Симон Петлюра; 
вінок – подарунок М. Грушевському від Науко-
вого товариства імені Шевченка у Львові (1926 
р.) тощо.
Особливу увагу привертають також ікона «Св. 
Миколай Чудотворець (поч. XVIII ст.) з іконо-
стаса Богоявленського собору, зведеного на за-
мовлення та коштом І. Мазепи; Требник (1646 
р.), упорядкований та виданий П. Могилою; 
«Євангеліє» останнього гетьмана України П. 
Калнишевського (1758 р.), яке він подарував 
Свято-Троїцькій церкві в селі Пустовійтівка на 
Сумщині.
Шанувальники української історії та культури 
матимуть можливість більш глибоко позна-
йомитись з матеріалами виставки, відвідавши 
кураторські екскурсії, майстер-класи, консуль-
тації, зустрічі з художниками-реставраторами 
різних спеціальностей.

Проєкт здійснюється за підтримки Українського 
культурного фонду.
Виставка триватиме з 17 серпня до 10 жовтня 
2021 року у виставкових залах Національного 
музею Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка, 12, години роботи – з 10.00 
до 17.30, вихідний день – понеділок.
Контактні телефони: 044 246-41-62, 234- 51- 21 
(ННДРЦУ), 044 234-40-39 (НМТШ).

ДО 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ В СТОЛИЦІ 
ПРЕЗЕНТУЮТЬ ВІДРЕСТАВРОВАНІ МЕМОРІАЛЬНІ 
РЕЧІ ПОНАД 50 ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ

Ілля Рєпін. Портрет Тараса Шевченка
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

За даними аналітики grc.
ua, найвища середня заробіт-
на плата - у Києві (близько 29 
тис. грн), але у Київській об-
ласті  зарплати не дуже високі 
(близько 12.6 тис. грн). На дру-
гому місці за рівнем компенса-
ції - Харків і область (близько 
24.9 тис. грн). Порівняно із 
червнем, зарплати в регіоні 
зросли на 900 грн. На третьо-
му місці - Дніпро і область. Се-
редня компенсація в регіоні у 
липні становила трохи більше 
24.8 тис. грн (до речі, область 
показала хороше зростання 

заробітної плати в порівнянні з 
попереднім місяцем літа + 5.8 
тис. грн). Четверту позицію за 
рівнем заробітних плат займа-
ють Чернівці та область (22.6 
тис. грн, зростання в порівнян-
ні з червнем 2021 становить 
10 тис. грн). Одеська область 
займає п’яту позицію в загаль-
ноукраїнському рейтингу за 
рівнем середньої компенсації 
(20.2 тис. грн, падіння порівня-
но із червнем, становить 1339 
грн). Аутсайдерами липня за 
рівнем заробітних плат стали 
Миколаївська область (серед-
ня компенсація склала 12 тис. 
грн, порівняно із червнем, 
середня компенсація у регіоні 
зменшилась на 1158 грн), Жи-
томирська область (- 3920 грн) 
та Сумська область із серед-
ньою компенсацією в регіоні 
близько 12 тис. гривень

РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ У ЛИПНІ: 
НАЙВИЩА КОМПЕНСАЦІЯ У КИЄВІ, НАЙМЕНША 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА У  СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Згідно з даними аналітиків grc.ua, 
середня заробітна плата в липні, 
порівняно з червнем, зросла на 
2267 грн і становила трохи біль-
ше  16 тис грн. При цьому, 57% 
роботодавців пропонували оклад 
майже в півтора рази менше - від 
9.5 тис. грн. Ще 24% компаній 
були готові платити новим спів-
робітникам від 19.1 тис. грн. На 
компенсацію від 28 тис. грн могли 
розраховувати 19% претендентів. 
Оклад від 47.8 тис. грн був доступ-
ний для 4% всіх актуальних вакан-
сій липня.
Найвища компенсація липня - у 
топ-менеджерів (54 тис. грн, зро-
стання заробітної плати категорії 
в липні, порівняно з червнем + 
16%). На другому місці за рівнем 
заробітних плат - фахівці зі сфери 
ІТ/ телеком. Середня заробітна 
плата галузі - близько 53.8 тис. 
грн. Цікаво, що в червні середня 
компенсація в IT була вище на 1% 
і становила близько 54,1 тис. грн. 
На третьому місці серед найбільш 
високооплачуваних фахівців - 
експерти зі сфери будівництва і 
нерухомості. Середній оклад кан-

дидатів категорії у липні складав 
26.2 тис. грн.
Щасливчиками місяця стали 
фахівці з транспортної та логі-
стичної сфери - в порівнянні з 
червнем 2021 року, їхня компен-
сація збільшилась на 66%. Також, 
майже на третину (+ 28%) зрос-
ла компенсація, яку пропонують 
кандидатам зі сфери юриспру-
денції. Виросли заробітні плати 
і у фахівців зі сфери управління 
персоналом. У порівнянні з черв-
нем, зростання зарплат категорії 
становить + 19%. На 16% зросли 
оклади у працівників категорії «Ви-
робництво, сільське господарство» 
(+2866 грн). В цілому, з 28 проф.
сфер. заробітні плати збільшилися 
у представників 16 категорій.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ У ЛИПНІ 2021

Про це заявив міністр аграрної 
політики та продовольства Роман 
Лещенко.

“Для компенсації Мінагрополітики 
виділило 50 млн грн із цьогорічної 
державної підтримки. Ми очікуємо, 
що це дасть змогу зупинити зро-
стання цін на гречку, просо, жито та 
овес. А ще – зробить виробництво 
цих культур рентабельним”, – сказав 
Лещенко. За його словами, для про-
зорості механізмів розподілу дотацій 
аграріям Мінагрополітики розробило 
проект Порядку використання коштів 
– наразі він перебуває на затверджен-

ні в уряді. Зазначається, що одразу 
після його прийняття розпочнеться 
збір заявок від аграріїв. “Субсидія на-
даватиметься сільськогосподарським 
товаровиробникам – юридичним 
особам, незалежно від організацій-
но-правової форми та форми влас-
ності. Також це можуть бути ФОПи, 
які не мають порушених справ про 
банкрутство; не перебувають у стадії 
ліквідації; не мають простроченої 
заборгованості за податками більш 
як шість місяців”, – пояснили в міні-
стерстві. Повідомляється, що субсидії 
виробники отримуватимуть безпово-
ротно в розрахунку на один гектар 
оброблюваних угідь, де вирощува-
лися гречка, жито, просо та овес (за 
виключенням післяукісних культур). 
При цьому, розмір субсидії станови-
тиме до 5000 гривень на один га, але 
не більше 300 га оброблюваних угідь 
одним заявником.

АГРАРІЇ, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ ГРЕЧКУ, ПРОСО, 
ЖИТО І ОВЕС, ВПЕРШЕ ОТРИМАЮТЬ 

ДЕРЖАВНУ КОМПЕНСАЦІЮ

Результати ліберальних економічних реформ, що 
проводяться в Україні з початку 90-х років минулого 
століття, досить відомі: майже тотальна руйнація усі-
єї системи суспільного виробництва. Непродумана 
політика приватизації призвела до того, що дві тре-
тини державних підприємств перейшли в приватні 
руки, але виробництво не стало більш ефективним. 
Фактично ліквідовано цілий ряд важливих і успішних 
індустріальних галузей, незбалансована система соці-
ального захисту населення і як результат - країна опи-
нилася в умовах важкої системної кризи й де-факто 
перетворюється в «сировинний придаток» більш роз-
винених країн. Факти свідчать, що поступова ліквіда-
ція власного промислового і сільськогосподарського 
виробництва призвела до стрімкого заповнення 
внутрішнього ринку імпортними товарами, а в ре-
зультаті завоювання внутрішнього українського рин-
ку іншими країнами, значно ускладнило умови для 
економічної модернізації. І це при тому, що Україна є 
однією з найбільших, за територією країн Європи, має 
достатньо власних природно-сировинних ресурсів і  
високий рівень розвитку людського капіталу, а також 
надзвичайно багаті традиції в організації вітчизняного 
промислового і сільськогосподарського виробництва. 

Що необхідно було б зробити аби відновити нашу 
економіку і повернути її на інтенсивні шляхи розвит-
ку? Питання надзвичайно складне! Але без відповіді 
на нього всякі реформи втрачають свій конструктив-
ний сенс. 

Насамперед, модернізацію країни необхідно здійс-
нювати методом «від досягнутого». Нам вкрай необ-
хідно вберегти той виробничий, науковий та освітній 
потенціал, який у нас є наразі. При цьому важливо не 
допустити скочування до насильницької експропріа-
ції - вона тільки поглибить існуючу економічну кризу, 
створить несприятливі внутрішні і зовнішні умови 
для проведених перетворень. Нового переділу влас-
ності країна не витримає. Але при проведенні подіб-
них реформ необхідно навести належний, жорсткий 
порядок в уже наявних виробничих відносинах, при 
застосуванні  ефективної антикорупційної політики. 
При цьому, економічні реформи повинні мати чітку 
методологічну спрямованість, вони повинні бути ви-
писані у програмі Уряду, мати правовий захист і всі 
інші умови для ефективного розвитку. Незаконний, 
корупційний, олігархічний  бізнес при цьому природ-
но почне відмирати.

Поряд зі сформованою системою виробничих 
відносин, заснованих на приватній власності, необ-
хідно негайно приступити до створення потужного 
державного сектора на стратегічних економічних на-
прямках розвитку країни. Без істотного розширення 
державного сектора економіки відновити традиційні 
для України, складні технологічні галузі промисло-
вого виробництва, такі як авіа- та суднобудування, а 
також космічну галузь - неможливо. Важливо, при 
цьому аби поряд з відновленням державного сектора 
економіки, на підприємствах усіх форм власності, іс-
нувала практика спеціального «державного замовлен-
ня» на виробництво необхідних, стратегічних для кра-
їни товарів та послуг. У цьому, на мій погляд, полягає 
найважливіша передумова єднання інтересів держави 
і бізнесу. Такий підхід, з одного боку, може продемон-
струвати істотну підтримку вітчизняному бізнесу, а з 
іншого - створить умови для розширення українсько-
го внутрішнього ринку, особливо в напрямку його 
стратегічного розвитку та модернізації. 

Важливо відзначити, що українській владі, уже в 

найближчий час після святкування ювілею незалеж-
ності,  в першочерговому порядку необхідно повер-
нутися і до більш ефективного управління енерго-
ресурсами країни, звільнившись від «олігархічного 
рабства» в даній сфері. Для України енергетичний 
чинник - більше, ніж влада! В чиїх руках цей «рубиль-
ник» - той і є справжній господар країни. Відновивши 
державне управління енергетикою, важливо довести 
до практичної реалізації ідею енергетичної незалеж-
ності України, оформивши її як концептуально так і у 
практичному сенсі. 

Без реформи державного управління неможливо 
вирішити і питання, пов’язані з процесами побудови 
«інформаційного суспільства». Як відомо, всі сучас-
ні передові економічні перетворення проходять в 
контексті «інформаційної революції». «Хто володіє 
інформацією - володіє світом». Це висловлювання 
давно перейшло в практичну площину державної 
економічної політики в найбільш розвинених країнах 
сучасного світу. Можливо, серйозний виклик подаль-
шого розвитку нашої незалежної держави - техноло-
гічний. Перехід підприємств і організацій на віддалену 
роботу, вимоги по самоізоляції в 2020 -2021 роках при-
звели до прискореної цифровізації як в державному, 
так і в приватному секторі.  Мені відомо, що Урядом 
планується подальший розвиток цифрових платформ 
та інформаційних систем забезпечення діяльності ор-
ганів влади, в тому числі й тих, що функціонують на 
базі єдиних хмарних рішень та інфраструктури, але 
цей процес йде повільно і не завжди чистоплотно з 
точки зору корупції. 

На мою думку, проекти з цифрової трансформації, 
реалізовувалися переважно на основі вітчизняних 
ІТ- рішень, на основі економічного патріотизму аби 
українські інноваційні галузі отримували економічні 
преференції і мали пільгове кредитування. 

Ще один виклик - запит на соціальну справедли-
вість, зниження рівня бідності. Економічне зростання 
має призводити до зростання доходів та підвищення 
якості життя для всіх груп населення. Відповіддю 
на нього могло би стати, на мою думку, підвищення 
адресності соціальної допомоги, в тому числі за раху-
нок цифровізації. Але, без сумніву, найважливішим 
фактором стануть демографічні виклики, зокрема 
тривалість життя, як один з головних індикаторів яко-
сті життя людей. В Україні продовжує зростати частка 
населення старших вікових груп, а відтак збільшується 
потреба в інфраструктурі та ресурсах, так би мовити, 
«заточених» під потреби населення, яке старіє.  Уря-
дом, щоправда вживаються деякі заходи, зокрема, у 
сфері охорони здоров’я, але проблема не вирішуєть-
ся тільки поліпшенням якості лікування - необхідне 
просування здорового способу життя, в тому числі 
створення умов і стимулів для заняття спортом лю-
дей будь-якого віку, зокрема, механізму податкового 
стимулювання занять спортом. З урахуванням за-
гальносвітових трендів на зниження народжуваності 
в Україні потрібні рішучі кроки, задля поліпшення 
інфраструктури для сімей з дітьми. Найближчими ро-
ками, окрім традиційної проблеми - дитсадки, школи, 
медицина - зросте попит на додаткову освіту, пошук 
і розвиток талантів, якісну дозвільну та туристичну 
інфраструктуру. 

Але такі реформи, без сумніву потребують політич-
ної волі керівництва держави, рішучості й справжньо-
го державного мислення, адже  вони передбачають 
і реформи самої влади, і зокрема зміну державного 
фінансового менеджменту. 

Статус-кво, який ми бачимо  сьогодні, на жаль, го-
ворить про те, що місце України у світовому розподілі 
суспільної праці, не відповідає її реальному потенціа-
лу. Ми істотно відстаємо від тих же європейських країн 
в технологічному плані. Тому на першому плані в мо-
дернізаційних реформах економіки, стоять питання 
прискореного створення і впровадження вітчизняних 
новітніх, проривних технологій. Розраховувати на до-
помогу Заходу тут годі!  Більше того, там ніколи не пі-
дуть на надання або продаж Україні новітніх промис-
лових технологій. Потрібно розраховувати виключно 
на свої і тільки на свої сили, інтелект і працьовитість 
українців. І тут питання не в ставленні наших євро-
пейських сусідів до нас, а в способі життєдіяльності 
усієї світової економічної системи зорієнтованої, на-
самперед, на власні національні економічні інтереси, 
чого часто-густо не вистачає нам, українцям…

Редактор газети «Нова Доба»
Олег Спорников

НАСКІЛЬКИ 
НЕЗАЛЕЖНОЮ Є НАША 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ?

Продовження, початок на стор. 1
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24 серпня 2021 року  з нагоди 30-ї річниці  
Незалежності України відбудеться військо-
вий парад на Хрещатику та Майдані Неза-
лежності. Усього до річниць Дня Незалеж-
ності було проведено 14  військових парадів. 
Крім того, були ще паради на честь Дня 

Перемоги, ювілейних річниць визволення 
України та Києва від нацистських загарбни-
ків. У кожного військового параду були свої 
особливості та відмінності. 

На парадах від курсанта до полковника
 Уперше команда «До урочистого мар-

шу!» на столичному Хрещатику пролунала 
24 серпня 1994 року. Командував парадом 
перший заступник міністра оборони – на-
чальник гарнізону міста Києва генерал-пол-
ковник Іван Біжан, а приймав – Міністр 
оборони генерал армії Віталій Радецький.

Пригадати деякі особливості організації 
військових парадів і участі в них ми попро-
сили полковника Сергія Клявліна, який за-
галом брав участь у 29 військових парадах в 
столиці, зокрема й в першому.  Нині Сергій 
Володимирович – військовий комісар Киє-
ва. Тривалий час служив у роті та батальйоні 
почесної варти, майже 5 років командував 
Окремим президентським полком імені 
гетьмана Богдана Хмельницького.

– У параді на честь 3-ї річниці Незалеж-
ності я брав участь як курсант Київського 
інституту Сухопутних військ, – розповів 
Сергій Клявлін. – У липні до нашого вишу 
мав завітати чинний на той час Президент 
України Леонід Кравчук і ми ретельно го-
тувалися до його візиту. Але за результатами 
другого туру президентських виборів 10 лип-
ня він програв Леоніду Кучмі. Приїзд його не 
відбувся, а ми терміново почали готуватися 
до параду.

Дійсно, Леонід Кравчук не був прихиль-
ником  парадів і за його каденції жодного 
військового маршу Хрещатиком зі зброєю 
не відбулося.  «Україна офіційно позиціюва-
лась як без’ядерна позаблокова держава. Ви-
ходячи з цієї концепції, ми вважали, що нам 
не потрібно демонструвати військову силу, 
а нам потрібно демонструвати силу україн-
ську», – пояснював свою позицію Леонід 
Макарович.

– Наш інститут виставляв на парад дві «ко-
робки» – танкістів і автомобілістів, – про-
довжив розповідь полковник Клявлін. – Го-
тувались ми на своєму плацу і на летовищі 
авіазаводу Антонова. Того року був ще один 

парад – на честь 50-ї річниці визволення 
України від нацистів, а  в травні 95-го  року  
– з нагоди 50-річчя Перемоги.

Наступний парад до Дня Незалежності від-
бувся 1998 року, на якому вперше було залу-
чено легку наземну військову техніку. Тоді ж 
уперше було видано пам’ятні нагрудні знаки 
для військовослужбовців   — учасників пара-
ду. Приймав парад Міністр оборони генерал 
армії України Олександр Кузьмук.

Авіацію на параді вперше залучили 
у 1999 році

Участь в параді 1999-го року взяли 3300 
військовослужбовців та 122 одиниці коліс-
ної та гусеничної техніки: бойові машини 
піхоти, бронетранспортери, зенітні ракет-
ні комплекси і вперше – важка гусенична 
техніка: танки Т-64«Б» та самохідні гаубиці 
МСТА-«С».  Прохід танкової колони у складі 
13 бойових машин і батареї з 6 гаубиць став 
можливим завдяки спеціальним асфальто-
хідним «башмакам». Для кожного траку по-
трібна була окрема пластина, а на оснащен-
ня двох танкових гусениць йшло 600 гвинтів 

та близько 5-6 годин робочого часу.
2001 року, на 10-ту річницю Незалежності 

відбувся наймасштабніший на той час вій-
ськовий парад в Україні. Напередодні, 23 
серпня, було відкрито Монумент Незалеж-
ності – тріумфальну колону, яка увінчана 
фігурою жінки (Берегині) з калиновою гіл-
кою в руках.

Уперше ж на цьому параді було залучено 
авіацію. А завершувала дійство в повітрі пі-
лотажна група «Українські соколи», родзин-
кою якої була фігура «тюльпан»: розліт літа-
ків у різні боки.

У 2000 році військовий парад проходив 
без техніки. Натомість 2001 року, на 10-ту 
річницю Незалежності, відбувся наймасш-
табніший на той момент військовий парад 
в Україні. Напередодні, 23 серпня, було 
відкрито Монумент Незалежності – тріум-
фальну колону, яка увінчана фігурою жін-
ки (Берегині) з калиновою гілкою в руках. 
А наступного дня урочистості на Майдані 
Незалежності вперше розпочались з виносу 
й підняття на збудованому флагштоку Дер-

жавного Прапора.
– Коли виникла ідея побудови на Майдані 

флагштока,  до нашого батальйону почес-
ної варти, де я на той час служив, прийшло 
розпорядження надати макет-пропозицію, 
яким ми його бачимо, – розповідає Сергій 

Клявлін. – Чому до нас? Тому що сам риту-
ал підняття прапора покладався на Почесну 
варту. Ми зробили креслення і схематично 
позначили необхідність двох компресо-
рів для нагнітання повітря в щоглі. Глядачі 
помічають, мабуть, що коли прапор підій-

мається, він одразу розвивається. Потік 
повітря від компресорів не дає полотнищу 
заплутатися. Звісно, прапороносна група ба-
гато тренувалася, до автоматизму відпрацьо-
вуючи дії ритуалу на спорудженому в нашій 
військовій частині флагштоку.

На 10-ту річницю Незалежності Хреща-
тиком пройшли 1450 військовослужбовців. 
Родзинкою проходження став парадний 
розрахунок, військові якого були вдягнені 
в старовинну козацьку форму. У складі ме-
ханізованої колони пройшли 173 одиниці 
техніки, серед них були нові танки Т-84. 
Загалом участь в цьому масштабному параді 
взяли 6,5 тисячі військовослужбовців.

Не обійшлось й без авіації. Відзначимо, що 
на цьому параді востаннє продемонструвала 
свою майстерність пілотажна група «Україн-
ські соколи». Світлина з їхньою унікальною  
фігурою «тюльпан», під час виконання якої 
пілоти ще й салютували, прикрасила фірмо-
вий календар відомого агентства Reuters.

За оцінками фінансових експертів, парад 
2001 року обійшовся в 17 мільйонів гри-

вень.
А ось на парад 2002 року витратили всьо-

го 1 мільйон гривень. Він пройшов без вій-
ськової техніки. Прохід 13 парадних коробок 
тривав всього 8 хвилин. Командував парадом 
перший заступник начальника Генерального 
штабу генерал-лейтенант Микола Пальчук, 
а приймав – Міністр оборони генерал армії 
України Володимир Шкідченко.

Особливістю параду 2002 року було домі-
нування оркестрової музики. На Майдан 
вийшла тисяча музикантів, які представ-
ляли 29 різних колективів  – наймасовішій 
військовий оркестр у світі. Майстри духової 
музики в погонах на 30 хвилин привернули 
увагу жителів та гостей столиці: пританцьо-
вували, грали марші, народні композиції, 
класику, джаз, рок. Тоді ж вперше були ви-
користані й трембіти та виконана фанфа-
ра «Незалежність». Одразу ж після виступу 
військових музикантів головний військовий 
диригент Збройних Сил Володимир Деркач 
отримав погони генерал-майора.

Трапився під час параду і кумедний випа-

ІСТОРІЯ ПАРАДІВ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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док. Після проходження «коробки» барабан-
щиків Київського військового ліцею імені 
Богуна на Хрещатику залишилась лежати 
біленька туфля. Та хлопець не розгубився і 
решту парадної дистанції мужньо подолав в 
одній туфлі.

За ліцеїстами крокував офіцерський парад-

ний розрахунок слухачів на той час Академії 
оборони Збройних Сил. Один із заступників 
начальника навчального закладу, який йшов 
попереду «коробки», миттєво зорієнтувався і 
так підібрав крок, що поставив ногу поруч із 
загубленою ліцеїстом туфлею і кивком сто-
пи відкинув її в сторону. Важко сказати, як 
прокрокували б офіцери, якби взуття зали-
шилось лежати на асфальті…

У 2003 році вперше за історію парадів 
було запроваджено хорове виконання Гімну 
України. Відтоді й надалі урочисте проход-
ження військ традиційно розпочиналося з 
маршу «Козацька слава»

Як промова глави держави змінила 
порядок  параду

До параду 2003 року було залучено майже 
5 тисяч військовослужбовців. Урочистим 
маршем по головній вулиці столиці України 
пройшли 16 парадних розрахунків. Уперше 
за історію парадів Хрещатиком прокроку-
вала прапороносна група з прапором Зброй-
них Сил України та прапорами видів Зброй-
них Сил. І вперше було запроваджено хорове 

виконання Гімну України.
Від цього року й надалі урочисте проход-

ження військ традиційно розпочиналося 
з маршу «Козацька слава». Для музичного 
забезпечення параду сформували 3 зведених 
оркестрових колективи та хори ансамблів 
пісні і танцю загальною кількістю 1031 осо-
ба. Парад пройшов без військової техніки.

Командував парадом головнокомандувач 
Сухопутних військ Збройних Сил — началь-
ник гарнізону міста Києва генерал-полков-
ник Петро Шуляк. Приймав парад військ 
Міністр оборони України Євген Марчук. 
Військова техніка до параду не залучалася.

Без наземної техніки і авіації пройшов і 
парад 2004 року. Хрещатиком прокрокували 
19 парадних розрахунків. Усі військовос-
лужбовці та працівники правоохоронних 
органів, які брали участь у параді військ 24 
серпня 2004 року, отримали пам’ятний на-
грудний знак, котрий розробили фахівці 
воєнно-геральдичної служби, надалі його 
вручали учасникам усіх подальших військо-
вих парадів — змінювалася лише пластинка 
з написом року параду на колодці.

Командував парадом головнокомандувач 
Сухопутних військ генерал-лейтенант Ми-
кола Петрук, а приймав Міністр оборони 
Євген Марчук.

У 2005–2007 роках паради не відбувалися. 
До святкування Дня Незалежності залучали-
ся лише військові музиканти.

З нагоди 17-ї річниці незалежності Украї-
ни в 2008 році пройшов перший за останні 
7 років військовий парад за участю  техніки. 
До урочистого маршу було залучено 19  па-
радних розрахунків, 144 одиниці озброєння 
та військової техніки у складі механізованої 
колони та 30 літальних апаратів (8 гелікоп-
терів і 22 літаки). У складі повітряної колони 
над центральною частиною Києва пролетіли 
літак-розвідник Су-24МР і три бомбарду-
вальники Су-24М, шість винищувачів МіГ-
29, шість винищувачів Су-27, 4 штурмовики 
Су-25, літак транспортної авіації Іл-76, літак 

транспортної авіації Ан-26, ланки гелікопте-
рів Мі-8 і Мі-24 (по 4 одиниці кожна).

До урочистостей з нагоди 17-ї річниці Не-
залежності було залучено 18 оркестрових ко-
лективів Збройних Сил. Загальна кількість 
особового складу, що взяли участь у параді 
військ  — понад 6 тисяч військовослужбов-
ців.

Командував парадом — командувач Сухо-
путних військ Збройних Сил генерал-пол-
ковник Іван Свида. Приймав парад — мі-
ністр оборони України Юрій Єхануров.

Відмінністю параду 2009 року було те, що 

військова техніка не рухалась Хрещатиком, 
а була виставлена окремо для показу на Єв-

ропейській площі, крім зразків  авіації. Го-
ловною вулицею столиці прокрокували 3,4 
тисячі військовослужбовців у 20 парадних 
розрахунках.

У 2009 році під час параду в небі над сто-
лицею України пролетіли 35 літаків, серед 
яких — бомбардувальники, штурмовики та 

бойові гелікоптери. А замкнув демонстра-
ційний проліт найбільший у світі літак Ан-
225 «Мрія»

– Під час параду відбувся один нюанс, яко-
го не помітили глядачі, але був помічений 
організаторами, – розповідає полковник 
Сергій Клявлін. – Авіація в небі повинна 
була з’явитись чітко після проходження па-
радних розрахунків. Але Президент Віктор 
Ющенко неочікувано збільшив тривалість 
своєї промови. В цей час літаки з різних 
аеродромів уже були в повітрі. Тому авіація 
в небі над Хрещатиком з’явилася  під час 
проходження парадних «коробок». І гляда-
чі помітно крутили головами, милуючись 
стройовим вишколом військових і величчю 
сталевих птахів.

А спостерігати було за чим: у небі над сто-
лицею України пролетіли 35 літаків, серед 
яких — бомбардувальники, штурмовики та 
бойові гелікоптери. Родзинкою параду став 
проліт авіалайнерів Авіаційної національ-
ної транспортної компанії імені Антонова: 
спочатку в небі над Хрещатиком проплив 

новітній український пасажирський літак 
Ан-148, а замкнув демонстраційний проліт 
найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія» та 
винищувачі МіГ-29.

Маршовий супровід забезпечували 18 ор-
кестрових колективів ЗС України.

Командував парадом командувач Сухопут-
них військ Збройних Сил  генерал-полков-
ник Іван Свида. Приймав парад начальник 
Генерального штабу — Головнокомандувач 
Збройних Сил  генерал армії України Сергій 
Кириченко.

Після приходу до влади Віктора Януковича 
паради у столиці на честь Дня Незалежнос-
ті не проводилися. Зокрема було скасовано 
навіть парад на честь ювілейної 20-ї річниці, 
що пояснювалося владою економією ко-
штів.

Військові паради відновились 2014 році. 

Олександр Тереверко
Кореспондент АрміяInform

Фото: Олег Спорников 
Усі фото з параду на День незалежності 

України у 2019 році
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Відповідно до Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» з метою одержання та вра-
хування пропозицій і зауважень громадськості 
Бучанська районна державна адміністрація 
оприлюднює Звіт про стратегічну екологічну 
оцінку проекту документу державного плану-
вання - «Детальний план території будівництва 
Великої кільцевої автомобільної дороги навко-
ло м. Києва від автомобільної дороги Київ – Ко-
вель – Ягодин (М-07) до автомобільної дороги 
Київ – Чоп (М-06) (орієнтовною площею 285 
га) на території Бучанського району Київської 
області».
Повна назва документа державного плануван-

ня та стислий виклад його змісту: «Детальний 
план території будівництва Великої кільцевої 
автомобільної дороги навколо м. Києва від 
автомобільної дороги Київ – Ковель – Ягодин 
(М-07) до автомобільної дороги Київ – Чоп 
(М-06) (орієнтовною площею 285 га) на тери-
торії Бучанського району Київської області». 
Необхідність розроблення детального плану 
обумовлена будівництвом транспортної мере-
жі, організацією транспортного і пішохідного 
руху, визначенням планувальних обмежень 
використання території, забезпеченням еко-
логічних умов використання запроектованої 
території.
Органи, що прийматимуть рішення про за-

твердження документа державного плануван-
ня: Дмитрівська сільська рада, Макарівська 

селищна рада, Немішаївська селищна рада.
Передбачувану процедуру громадського об-

говорення Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процеду-

ри: з 20.08.2021 по 20.09.2021;
б) способи участі громадськості (надання пись-

мових зауважень і пропозицій, громадські слу-
хання тощо): пропозиції приймаються у пись-
мовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я 
та по батькові, місця проживання, особистим 
підписом заявника і повинні містити обґрун-
тування з урахуванням вимог законодавства, 
будівельних норм, державних стандартів та 
правил. 
в) дата, час і місце проведення громадських 

слухань: не передбачається проведення гро-
мадських слухань;
г) орган, від якого можна отримати інформа-

цію 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 державного плану-
вання: в приміщені Бучанської районної дер-
жавної адміністрації за адресою: 08292, Київ-
ська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, а також 
на офіційному сайті: http://www.buchanska.rda.
org.ua протягом 30 днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і 

пропозиції, його поштова та електронна адре-
си та строки подання зауважень і пропозицій: 
Бучанська районна державної адміністрації за 
адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. 
Інститутська, 22.
Електронна адреса: vid.doc-kontrol@ukr.net. 
Строк: з 20.08.2021 по 20.09.2021;
Відповідальна особа: в.о. начальника відділу 

містобудування та архітектури Бучанської ра-
йонної державної адміністрації – Пащенко Л. 
В.
д) місцезнаходження наявної екологічної ін-

формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державно-
го планування: Бучанської районної державної 
адміністрації за адресою 08292, Київська обл., 
м. Буча, вул. Інститутська, 22,
4. Необхідність проведення транскордонних 

консультацій щодо проекту документа дер-
жавного планування: зважаючи на географічне 
положення проектованої території транскор-
донні наслідки реалізації проекту документу 
«Детального плану території будівництва Вели-
кої кільцевої автомобільної дороги навколо м. 
Києва від автомобільної дороги Київ – Ковель 
– Ягодин (М-07) до автомобільної дороги Київ 
– Чоп (М-06) (орієнтовною площею 285 га) на 
території Бучанського району Київської облас-
ті» для довкілля, у тому числі здоров’я населен-
ня, не очікуються.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного плануван-

ня - «Детальний план території  будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва 
від автомобільної дороги Київ – Ковель – Ягодин (М-07) до автомобільної  дороги  Київ – Чоп (М-06)  

(орієнтовною площею 285 га)  на території Бучанського району Київської області»

Інформуємо Вас про проведення робіт із погодження спільних меж щодо уникнення і запобігання спірних питань, 
які можуть виникнути при виконанні робіт із закріплення межовими знаками між земельних ділянок. 

Місце, дата та час збору: Київська обл, Білоцерківський р-н, смт Ставище вул. Цимбала Сергія, 35/1  01  вересня  2021р о 10.00. 
При собі обов’язково мати документ, що посвідчує особу. За довідками звертатися: т. (063) 252-55-81.

УВАГА ВСІМ ЗЕМЛЕВЛАСНИКАМ (ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ), ДІЛЯНКИ ЯКИХ МАЮТЬ СПІЛЬНІ МЕЖІ 
ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В СЕЛАХ: 

СУХИЙ ЯР ТА ТОРЧИЦЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

На виконання статті 10 та 12 Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку», з метою одержання та враху-
вання зауважень та пропозицій громадськості в рамках 
громадського обговорення в процесі  стратегічної еколо-
гічної оцінки, Глевахівська селищна об’єднана територі-
альна громада інформує:
1. Повна назва документа державного плануван-

ня місцевого рівня (містобудівна документація) та 
стислий зміст: Детальний план території розміщення 
комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та 
інженерного забезпечення (на земельній ділянці кадас-
тровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха 
Фастівського району Київської області - є видом місто-
будівної документації на місцевому рівні, призначеної 
для обґрунтування розташування та експлуатації об’єкту, 
забудови та іншого використання території населеного 
пункту. Детальний плани визначають планувальну ор-
ганізацію і розвиток частини території та містобудівні 
умови та обмеження забудови в межах території проек-
тування.
2. Орган, що прийматиме рішення про затверджен-

ня документа державного планування: Глевахівська 
селищна рада.
3. Передбачувана процедура громадського обгово-

рення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: з 
25.08.2021 р. по 24.09.2021 р.
б) способи участі громадськості (надання письмо-

вих зауважень і пропозицій, громадські слухання 
тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді 
із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця про-
живання, особистим підписом заявника і повинні містити 
обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, бу-
дівельних норм, державних стандартів та правил. 
в) дата, час і місце проведення запланованих гро-

мадських слухань:  не передбачається проведення гро-
мадських 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’я-
заною зі здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування: з проектом докумен-
ту державного планування можливо ознайомитись на 
офіційному веб-порталі Глевахівської громади  (https://
hlevakha.gov.ua/), а  також в приміщенні за адресою: 
08631, Київська область, Фастівський р-н, смт Глеваха, 
вул. Вокзальна, буд. 26, протягом 30 днів з дня опри-

люднення цього повідомлення.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропо-

зиції, його поштова та електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій: 08631, Київська 
область, Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 
буд. 26.
Електронна адреса: glevaha.rada@ukr.net або otg@

hlevakha.gov.ua
Строк: з 25.08.2021р. по 24.09.2021 р.;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформа-

ції, у тому числі пов’язаної зі  здоров’ям населення, 
що стосується документа державного планування: 
Глевахівська селищна рада, на офіційному веб-сайті 
https://hlevakha.gov.ua, а також за адресою: 08631, Київ-
ська область, Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзаль-
на, буд. 26.
4. Необхідність проведення транскордонних кон-

сультацій щодо проекту документа державного 
планування: зважаючи на географічне положення 
проектованої території транскордонні наслідки реалі-
зації проекту документу державного планування - де-
тального плану території розміщення комплексу при-
дорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного 
забезпечення (на земельній ділянці кадастровий номер 
3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастівського 
району Київської області для довкілля, у тому числі здо-
ров’я населення, не очікуються.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування - 

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

ПРИВАТНЕ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році  ( категорія 2 ) 

серія А N 004880 Єгорова Анатолія Геннадійовича, видане 27.12.2019 року Київською облдержадміністрацією, вважати не дійсним
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Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, за-
значеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськос-
ті до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є нове будівництво адміністратив-

но-логістичного комплексу ТОВ «Кроноспан УА» за адресою: 
Київська обл., Фастівський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнич-
на, 47.

Передбачається нове будівництво адміністративно-логіс-
тичного комплексу з перевантажувальним терміналом для 
тимчасового зберігання плит ДСП, ОСП, загальним об’ємом 
одночасного зберігання до 49000 м3. Для доставки плити на 
проммайданчик планується використовувати залізничний та 
автомобільний транспорт.

На проммайданчику адміністративно-логістичного 
комплексу передбачено будівництво наступних споруд та 
будівель: склад-навіс; під’їзні залізничні колії №1 та №2; 
резервуари протипожежного запасу води із насосною; 
трансформаторна підстанція; дизельна електрична станція; 
вагова вантажних автомобілів з операторною; автостоянка 
вантажних (63 м/м) та легкових (6 м/м) автомобілів; модуль-
на автозаправна станція для потреб власного автотранспор-
ту, що складається з одного резервуару, об’ємом 10 м3 та 
вбудованого паливороздавального пістолету; адміністратив-
но-побутова будівля; резервуар дощових стоків; очисні до-
щових стоків; септики побутових стоків; некапітальні тентові 
склади №№ 1-5; відкрита площадка для розвантаження. Для 
організації господарсько-питного та технічного водопоста-
чання логістичного комплексу передбачається розміщення 
двох водозабірних свердловин.

Загальна площа ділянки – 13,0464 га.
Місце провадження планованої діяльності: 45400, Волин-

ська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 
47.

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

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроноспан 

УА». Код ЄДРПОУ 33273907. Місцезнаходження юридичної 
особи: 45400, Рівненська область, м. Нововолинськ, вул. 
Луцька, 20.

Телефон: + 380334443610 . Факс: + 380334443619.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДР-

ПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - під-
приємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це від-
повідному контролюючому органу і мають відмітку у паспор-
ті), місцезнаходження юридичної особи або місце проваджен-
ня діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро-
мадського обговорення

Департаменту екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2А; dep_eco@koda.gov.ua, тел.: (044) 279-01-
58. Контактна особа – директор департаменту Ткаліч Ганна 
Іванівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходжен-
ня, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-
нованої діяльності та орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Дер-
жавною архітектурно-будівельною інспекцією України (згідно 
ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності»).

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

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію 
про час і місце усіх запланованих громадських 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 пе-
редається 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 діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному 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 (СОVID-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
________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громад-

ських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 
________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 

слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений 

територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо пла-
нованої діяльності

Департаменту екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2А; dep_eco@koda.gov.ua, тел.: (044) 279-01-
58. Контактна особа – директор департаменту Ткаліч Ганна 
Іванівна.

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

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надаються зауваження і про-
позиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департаменту екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2А; dep_eco@koda.gov.ua, тел.: (044) 279-01-
58. Контактна особа – директор департаменту Ткаліч Ганна 
Іванівна.

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль-
ності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 
152 аркушах та Додатки.

________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад-

ськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується пла-

нованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-

вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі-
щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

ТОВ «ІК «ЦЕНТР ЕКОПРОЕКТ». Місцезнаходження: м. Київ, 
вул. Васильківська, 14, офіс 416. Дата з якої громадськість 
може ознайомитися з документами – 26.08.2021. Контактна 
особа – директор Оксак Юлія Юріївна, тел.: (067) 452-10-33.

Калинівська селищна рада. Адреса: 08623, Київська обл., 
Фастівський р-н, смт Калинівка, вул. Центральна, 57. Дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами – 
26.08.2021. Контактна особа – голова Олексенко Юлія Олек-
сіївна.

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, електронна 
адреса: http://eia.menr.gov.ua. Дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами – дата подачі підприємством до 
Єдиного реєстру ОВД – 26.08.2021 (прийняття Департамен-
том екології та природних ресурсів Київської ОДА – протя-
гом трьох робочих днів з дати подання до Єдиного реєстру 
ОВД).

(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

20217208269
       (реєстраційний номер справи про оцінку впли-

ву на довкілля планованої діяльності)

(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)

Відповідно до Закону України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку» з метою одержання та врахування 
пропозицій і зауважень громадськості Департамент 
охорони культурної спадщини виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) оприлюднює Заяву про визначення об-
сягів стратегічної екологічної оцінки проекту міської 
цільової програми «Охорона та збереження культур-
ної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки».
Програма є важливим інструментом реалізації Стра-

тегії розвитку міста Києва до 2025 року, який має на 
меті створення умов для збереження історичної са-
мобутності та охорони об’єктів культурної спадщини 
міста Києва, підвищення правової культури у сфері 
збереження, використання, формування принципів та 
механізмів столичної пам’яткоохоронної діяльності, 

охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 
міста, їх популяризації.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження 

документа державного планування: Київська міська 
рада.
Передбачувана процедура громадського обговорен-

ня: відповідно до частини четвертої статті 10 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» громад-
ське обговорення Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проекту міської цільової 
програми «Охорона та збереження культурної спад-
щини м. Києва на 2022-2024 роки» розпочато з дня її 
оприлюднення на сайті Департаменту охорони куль-
турної спадщини виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації) за 
посиланням: http://docs1.knmc.org.ua/node/32.

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» громад-
ськість в межах строку громадського обговорення  має 
право подати в письмовій формі (в тому числі в елек-
тронному вигляді) зауваження та пропозиції до визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки. 
Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються до 
Департаменту охорони культурної спадщини ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за адресою: 04070, 
м. Київ, вул. Спаська, 12 або на електронну адресу: 
doks.kmda@ukr.net.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 

днів з дня публікації цього повідомлення.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки»
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Незалежні - вже народжуються, зараз!
На майданчиках міцніють, в спорті, в 

класах!
Вулицями, залами, у транспорті –
Незалежні громадяни: тонус, настрій! 
Молодь, переважно - українською
Мовою злітає дружньо висями.
Кожне місто стає гарним! А крамниці…
І з досягнень, гордістю: «Ми – укра-

їнці!»

21.07.21р. 

Незалежність – є, присутня майже в 
кожного.

І від чогось, І від когось, чи від себе,
Коли – кріпаком стаєш, мов шістка, 

ложка:
Й нею, розумніші, черпають потреби.
…Й звір поранений, пастки  ́- геть оми-

нає!

Беззаконню звиклі й мові чужій, нині -
Бачать, як у «зоопарках» – лисам, заям,
Тиграм, о́леням в ув’язненні безкра-

їм…
…Й як - в надійній, у співучій Україні!

20.07.21р. 

Двадцять четвертого, восьмого,
Я, студентом, дивився, як вносили
Стяг і звістку у Раду «Ми – вільні!
Сльози йшли, дощем, від задубілих,
Замордованих, вбитих, зака́таних,
Асимільованих – ґратами…
…Ще спроможуться закаламутити 
Відьми - мовою багатокутною,
Хабарями, запа́зухо-пу́тами, 
Як і варевами із отрутами –
Опоїти нас, і - у підлеглі!
В кріпаки, у прислугу під стелями
Із бетону, криг і арматури.

…Та ми – всто ї́мо, бо ми – Люди!
В нас – безпека, і смачно, ми – чутні.
Україна моя, незалежна,
Скажи – що? Й ми – все, обережно...

20.07.21р. 

Як пролавірував, суверенітетом, 
Шарм-Кравчук в часи рішучі –
Обмаль згадують ще диктори, поети,
А політики?  А ми, ми – балакучі?
…Як вдалось непомітно у монстрів
Незалежність із табору витягнути…
Оминути прозріння злі гострі,
Непідлеглість і волю - у схиблених.

Гасло й в школі: : «Героям – Слава!»,
І уклін – Кравчуку, й - слава, слава!

20.07.21р. 

ВІРШІ ПОЕТА ЮХНИЦІ ЄВГЕНІЯ «ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»

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. 
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пріоритетним напрямком у роботі журналісів «Нової Доби».
Наша газета призначена для затишного сімейного читання у 

родинах, які цікавляться життям рідного краю. 
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