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Хто та що повинен задекларувати, як це 
зробити, та які ризики для громадян несе 
в собі добровільне розкриття інформації 
про власні статки? Протягом одного року, 
до 1 вересня 2022 року, українці матимуть 
змогу відкрито заявити державі про свої 

реальні статки, зокрема про ті, з яких ні-
коли раніше не сплачувалися податки. 
Держава, у свою чергу, обіцяє не карати за 
ухилення від оподаткування та дати шанс 
громадянам розпочати своє фінансове 
життя “з чистого аркушу”. Ціна легалізації 
статків майже символічна – 5% для акти-
вів, що знаходяться на території України 
і 7% для активів за кордоном. Це суттєва 
економія, якщо порівнювати зі звичай-
ними ставками податків на дохід – 18% 
ПДФО та 1,5% військового збору.

Але чи знайдуться охочі подавати де-
кларації?

БЕЗПЕЧНО, КОМФОРТНО І ПРИВАБЛИВО. 
ЯК «КРАЩІ ПРАКТИКИ» ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ГРОМАДУ ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ ЛІКАРНІ ВІДКРИТО 

НОВЕ СУЧАСНЕ ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ Дива трапляються. Бо як інакше 
розцінити такі по-хорошому вражаючі 
факти, про які йтиметься нижче? Зокрема 
той, що в місті Славутич, яке хоча й 
віддалено, та все-таки допоки асоціюється 
з аварією на Чорнобильській АЕС, на 
противагу атомному монстру віднедавна 
генерують «зелену» енергію сонця.

У Білій Церкві, на центральних вулицях 
якої раніше майже не було зелених 
насаджень, тепер через е-технології 
відстежують «здоров’я» кожного 
посадженого деревця.

В Чугуєві на Харківщині старшокласниці 
перемагають однолітків під час стрільби 
з пістолета чи автомата в інтерактивному 
тирі. А в селах Боратинської громади 

(Волинська область) минулої осені вже 
ніхто узвичаєно не спалював торішнє 
листя, бо тамтешні школярі і школярки 
залюбки його компостують і перетворюють 
на гумус.

У Переяславській багатопрофільній 
лікарні інтенсивного лікування ре-
конструювали приймальне відділення 
та встановили нове діагностичне об-
ладнання. Йдеться про комп’ютерний 
томограф, рентгенівську систему та два 
монітори пацієнта.

«Роботи з реконструкції приймально-
го відділення в Переяславі завершили. 
Що важливо: проєкт передбачав вста-
новлення сучасного діагностичного 

обладнання і у відділенні екстреної 
медичної допомоги. Це дасть змогу лі-
карям у разі потреби швидко проводити 
передопераційну підготовку, встанов-
лювати діагнози та призначати лікуван-
ня», – акцентував Василь Володін.

Будівельники не лише реконструю-
вали частину приміщень першого 
поверху терапевтичного корпусу, а й 
перепланували кабінети. Окрім цьо-
го, вони замінили інженерні мережі, 
влаштували системи автоматичної 
пожежної сигналізації, вентиляції та 
подачі кисню.

Загалом на роботи по проєкту було ви-
трачено 44,5 млн грн. Роботи з рекон-
струкції проводились в рамках програ-
ми Президента України Володимира 
Зеленського «Велике будівництво».

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

БРОВАРЧАНКА ВИБОРОЛА «СРІБЛО» НА 
ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ У ТОКІО
Броварська легкоатлетка Людмила 

Даниліна вийшла на старт забігу на 
1500м (T-20.F). Зі старту вона закрі-
пилася у групі лідерів, не відпускаючи 
від себе суперниць і очікуючи на свій 
шанс. Основна боротьба розпочалася 
на останньому колі. Людмила в за-
пеклій боротьбі фінішувала другою, 
показавши час 4,33 хв. і поступившись 
близько 6 секунд переможниці, пред-
ставниці Польщі Барбарі Біганов-
ській-Заяц.

Таким чином вона принесла в 
скарбничку броварських паралімпійців 
вже третю «срібну» нагороду (нагадає-
мо, що срібними призерами вже стали 

наші плавці Ілля Яременко та Олексій 
Федина). Таким чином 35-річна Люд-
мила Даниліна до своє «бронзи», заво-
йованої на Паралімпіаді в Ріо-де-Жа-
нейро, додала ще одну медаль, але вже 
вищого ґатунку. 

ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ СТАРТУВАЛА З 1 ВЕРЕСНЯ: 
КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ, ЯКІ Є РИЗИКИ ДЛЯ ДЕКЛА-
РАНТІВ ТА ПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ

8 НОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО ЗНА-
ЧЕННЯ, ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 257,7 ГА.

Так, на черговому засіданні Київ-
ської обласної ради підтримано по-
дання Київської обласної державної 
адміністрації та оголошено терито-
ріями природно-заповідного фонду:

• заповідне урочище «Зелениця» 
(площею 3,0 га) в кв. 3, вид. 8 Ко-
марівського лісництва ДП «Мака-
рівське лісове господарство» Бучан-
ського району.

• заповідне урочище «Гуртове» 
(площею 4,0 га) в кв. 41, вид 11 Піс-
ківського лісництва ДП «Тетерівське 
лісове господарство» Бучанського 
району.

• ботанічний заказник місцевого 
значення «Бурківці» (площею 57,0 га) 
в кв. 3 всі виділа Тетіївського лісни-
цтва ДП «Білоцерківське лісове гос-
подарство» Білоцерківського району.

• ботанічний заказник місцевого 

значення «Ліщиновий гай»
(площею 8,6 га) в кв. 72, вид. 8 Воло-

дарського лісництва ДП «Білоцерків-
ське лісове господарство» Білоцер-
ківського району.

• ботанічний заказник місцевого 
значення «Нове життя»

(площею 78,0 га) в кв. 63 всі виділа, 
кв. 95, вид. 1-7 Володарського лісни-
цтва ДП «Білоцерківське лісове гос-
подарство» Білоцерківського району.

• ботанічна пам’ятка природи міс-
цевого значення «Урочище Ярове» 
(площею 8,2 га) в кв. 72, вид. 1 При-
міського лісництва ДП «Київське 
лісове господарство» Бучанського 
району.

• парк-пам’ятка садово-паркового 
мистецтва місцевого значення «Орхі-
дейні яри» (площею 91,8 га) в кв. 159, 
вид. 1-20 та кв. 160,

вид. 1-13 Першотравневого лісни-
цтва ДП «Київська ЛНДС» Вишго-
родського району.

• ландшафтний заказник місцевого 
значення «Степовий вал» (площею 
7,1 га), поряд з с. Заріччя Васильків-
ської територіальної громади Обухів-
ського району.

Добровільне декларування доходів 
триватиме до першого вересня 2022 року

Депутати перейшли до розгляду 
питань порядку денного чергової 
сесії. На порядок денний сесійного 
засідання голова Київської обласної ради 
запропонувала депутатам винести 62-а 
питання, які попердньо були вивчені 
членами постійних депутатських комісій, 

детально опрацьовані та рекомендовані 
на затвердження сесії обласної ради. 
Внесення змін до Обласної комплексної 
програми підтримки сім’ї та забезпечення 
прав дітей «Щаслива родина – успішна 
країна» до 2022 року виключили з порядку 
денного через те, що профільна комісія 
не розглянула питання та не надала 
своїх висновків. За всі інші питання 
проголосували.

ВІДБУЛАСЯ П’ЯТА СЕСІЯ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 

Продовження на стор.3

Продовження на стор.4

У роботі пленарного засідання взяли 
участь 76 депутатів обласної ради. 
Також були присутні голова Київської 
облдержадміністрації Василь Володін, 
народні депутати України, керівники 
структурних підрозділів облради, 
працівники виконавчого апарату 
облради, голови територіальних громад, 
представники громадськості та ЗМІ.
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Продовження, початок на стор. 1

Не інтригуватимемо вас більше – просто доклад-
ніше розкажемо про переможців конкурсу «Кращі 
практики місцевого самоврядування» 2020 року за 
темою «Формування безпечного, комфортного та 
привабливого життєвого середовища».

Сонячному місту бути!
Так склалося, що в Славутичі з-поміж 25 тисяч жи-

телів виявилося чимало молодих талановитих інже-
нерів, причетних до енергетики. Двоє з них – Андрій 
Зінченко і Володимир Жигало та економіст Олексій 
Михайленко заручившись підтримкою міської влади, 
заснували громадську організацію «Greencubator».

Йдеться про енергетичний кооператив, який 
об’єднав громадян, підприємства та організації з ме-
тою реалізації різноманітних локальних проєктів в 
енергетичній сфері, передовсім щодо децентралізо-
ваного, екологічного і незалежного від компаній та 
концернів виробництва енергії.

Свого часу Славутич підписав міжнародну Угоду 
мерів, яка зобов’язує скорочувати викиди шкідливих 
речовин і дбати про довкілля. Місто вдвічі скоротило 
використання газу, тут утеплили будинки і замінили 
вікна. Місцева котельня використовує торф та подріб-
нену деревину. В структурі міськради з’явився депар-
тамент енергоменеджменту, фахівці якого здійснюють 
щоденний моніторинг енергопостачання в муніци-
пальних спорудах. У більшості з них встановлені ін-
дивідуальні теплові пункти. Такі енергоефективні за-
ходи, передбачені «Планом дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату», вже дали змогу зекономити для 
міського кошторису понад 17 млн грн.

Сьогодні енергетичний кооператив реалізовує про-
єкт «Сонячне місто» – споруджує сонячну електро-
станцію, орендуючи для цього дахи муніципальних 
приміщень, попередньо перевіривши їх на спромож-
ність тримати навантаження. Він приєднався до ме-
реж Чернігівобленерго і з червня 2020 року вже реалі-
зовує електроенергію за «зеленим тарифом». Інвестор 
отримує прибуток, громада – робочі місця, податки 
до бюджету, загальний розвиток регіону.

«Важливо, – відзначає експерт Ради Європи Вадим 
Прошко, – що муніципальний енергокооператив у 
Славутичі створений для будівництва сонячної елек-
тростанції шляхом спільнокошту місцевих жителів. 
Проєкт працює. Водночас ідея заслуговує на підтрим-
ку і поширення».

Конкурсна комісія відзначила інновацію славутчан 
дипломом І ступеня в номінації «міські ради».

До Білої Церкви на еко-пікнік
Наприкінці минулого століття потужна індустрі-

алізація, хаотична забудова нових житлових райо-
нів довкола гігантів хімічної промисловості істотно 
додали непривабливих фарб старовинному місту на 
Київщині. Дивом зберіг зелені шати хіба що відомий в 
Україні парк «Олександрія», розташований по обидва 
береги красуні-Росі, який люблять туристи і місцеві 
відпочивальники.

Та прийшов час «збирати каміння»: влада запропо-
нувала громаді нову політику місцевого рівня з озе-
ленення, охорони і захисту зелених насаджень. Торік 
Білоцерківська міська рада підписала меморандум 
про співпрацю з одним із міжнародних фондів, який 
опікується розробкою ефективних смарт рішень у 
сфері екології. Карт-бланш управлінцям дали резуль-
тати соціологічного опитування, відповідно до якого 
59,7% городян назвали проблему озеленення пріори-
тетною. У листопаді 2019-го тут впровадили програм-
ний продукт Smart Green БЦ, виготовили мобільний 
додаток.

«Це сучасний ефективний інструмент для управ-
ління зеленими насадженнями в місті, єдина елек-
тронна база, в якій зібрана докладна інформація про 

кількісний та якісний стан зелених насаджень у на-
шому місті, – пояснює авторка проєкту, начальниця 
управління благоустрою та екології департаменту 
житлово-комунального господарства Білоцерківської 
міської ради Альона Колотницька. – Ці дані необхідні 
передусім балансоутримувачам зелених зон, терито-
рій, насаджень. Вони корисні для містян, які можуть 
долучитися до озеленення вулиць і скверів. Жителі 
міста можуть нині впливати на хід озеленення – пода-
вати заявки, пропозиції, брати безпосередню участь у 
всіх наших заходах».

Smart Green БЦ, за словами його авторів, став пер-
шим таким продуктом в Україні, що допомагає місту 
управляти своїм зеленим господарством. Водночас 
його аналоги успішно діють в багатьох європейських 
країнах. Цікавість до білоцерківської інновації вияви-
ли колеги з інших вітчизняних міст, згадану техноло-
гію вже купила Одеса, до смартизації управління зеле-
ним господарством взялися Львів та Рівне.

Важливо, що реалізація проєкту, також відзначе-
ного дипломом «Кращих практик» 2020, поділена 
на відповідні часові періоди – кроки. Так, протягом 
минулого року і впродовж 2021-го триватиме робота 
над розробкою стратегії відновлення та збагачення 
зеленого фонду міста.

Відбуваються навчання волонтерів, проходять від-
криті уроки з висадки садженців дерев і навіть масові 
еко-пікніки, після яких в парках і скверах залишають-
ся не купи сміття і обгорілі кущі, а рівненькі алеї моло-
дих платанів, яких вже висадили майже 40.

Під час таких заходів влада і громада спільно змі-
нює кольорову палітру обличчя Білої Церкви з сірих, 
чорних і темно коричневих з присмаком сажі та інших 
шкідливих продуктів вулканізації на всі відтінки жит-
тєстверджуючого – зеленого.

В інтерактивному тирі – інтерактивне «яблучко»
Цікавий приклад практики, яка красномовно свід-

чить: створення комфортних умов для навчання може 
кардинально змінити ідеологію сприйняття підліт-
ками вивчення одного зі шкільних предметів, а саме 
«Захист Вітчизни», представила на конкурс «Кращі 
практики» 2020 Чугуївська міська рада Харківської 
області.

Водночас ця робота виходить за рамки власне осві-
тянської, бо зачіпає сферу національно-патріотич-
ного виховання школярів не лише одного чи кількох 
учбових закладів, сприяє належній підготовці юнаків 
допризовного та призовного віку до військової служ-
би, а й позитивно впливає на суспільно-політичне 
життя міської громади загалом.

Справа має свою історію. Спершу при відділі осві-
ти міськради був створений навчальний центр допри-
зовної підготовки юнаків 10-11 класів. Затим з’явився 
освітній округ, де таке навчання проходили вже всі 
юнаки і дівчата. Нині він став структурним підрозді-
лом однієї зі шкіл міста. Та відчутною проблемою весь 
цей час залишалася слабка матеріально-технічна база.

Авторам ідеї, яка стала підґрунтям для цієї прак-
тики, вдалося багато що змінити шляхом реалізації 
мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом 
у майбутнє», запроваджених Харківською обласною 
радою. Зокрема тут облаштували сучасний плац та 
смугу перешкод, придбали і встановили новий про-
грамно-апаратний комплекс – інтерактивний тир, з 
допомогою якого вчитель може ефективно передати 
учням навички прицільної стрільби з автомата і піс-
толета. Як зазначають фахівці, зброя з лазером має 
такий же вигляд як і справжня.

Так-от, оновлена матеріальна база, комфортні умо-
ви, високоточна техніка, комплексний підхід до ви-
кладання істотно прислужилися зростанню інтересу 
старшокласників до військової підготовки.

Як відзначила консультантка Ради Європи 
Віра Козіна, яка під час верифікації описаної 
практики безпосередньо побувала в Чугуєві, «Тут 
все зроблено з великим розумінням та любов’ю до 
справи». Позитивним назвала членкиня конкурсної 
комісії і зміну навчальної програми в міському центрі 
допризовної підготовки: дівчата віднедавна можуть 
навчатися тут за спеціальністю, передбаченою для 
чоловіків (стрільба, фізична та стройова підготовка, 
поводження з різними видами зброї), а хлопчики – за 
спеціалізацією медицини.

Результати практики мають не лише виховну, а й 
соціальну функцію, зокрема щодо профорієнтації 
старшокласників і старшокласниць. Так, останніми 
роками 17-18% випускників міських шкіл Чугуєва 
обирають для подальшої освіти саме ті виші, де здійс-
нюється підготовка військових кадрів. 200 юнаків 
і дівчат вже обрали професію військовослужбовця 
справою свого життя і нині професійно захищають 
Україну, беруть участь у миротворчих операціях.

«Здорова альтернатива» по-боратинському
Що може переконати волинських селян відмо-

витися від прадавньої звички, до якої вдавалися їхні 
батьки, діди, – кожної осені спалювати на своїх обій-
стях сухе листя та залишки бадилля городини? Як 
з’ясувалося, така сила є. Це щире переконання їхніх 
власних дітей та онуків про те, що такі нерозумні дії 
сьогодні – не лише екологічно шкідлива справа, а й 
практично невигідна річ. Бо вогонь і дим від таких 
осінніх багать зводять нанівець спроможність Мате-
рі-Землі відтворювати гумус, який забезпечуватиме 
як наше життя, так і фізіологічне буття наступних 
поколінь.

Проєкт «ЕкоГромада»: шлях змін» Боратинської 
сільської ради (Луцький район, Волинь), відзначений 
дипломом І ступеня конкурсу «Кращі практики міс-
цевого самоврядування» 2020, докладно розповідає 
про формування екологічної свідомості та культури 
шляхом впровадження комплексної системи розділь-
ного збирання твердих побутових відходів і застосу-
вання системи компостування на території згаданої 
громади.

Автори ідеї започаткування «розумної екологічної 
громади» передбачили комплекс технічних, організа-
ційних та мотиваційних заходів у двох ключових сфе-
рах – муніципальному енергетичному менеджменті 
(запровадження на базі закладів освіти системи роз-
дільного збирання відходів і системи компостування 
решток органіки) та екологічній освіті і вихованні.

Придбані контейнери для роздільного збирання 
ТПВ встановили на спеціально обладнаних майдан-
чиках саме поблизу навчальних закладів. Поруч сво-
їми руками облаштували компостери для органічних 
відходів.

Діти, підлітки стали найвідданішою аудиторією для 
новацій. Як видно з відео, це нескладна і необтяжлива 
робота: у власноруч зібраний дерев’яний компостер, 
на дні якого лежить плівка, школярі залюбки кладуть 
опале листя. Затим, пояснюють автори практики, 
туди запускають черв’ячків. «Каліфорнійські?» – за-
питуємо у співрозмовника – спеціаліста із проєктної 
діяльності та співробітництва Боратинської громади 
Анатолія Левчука. «Ні, – посміхається молодий чоло-
вік, – наші, українські. Нехай працюють на користь 
нашої громади».

Як розповів пан Анатолій, нещодавно він здійснив 
робочий об’їзд еко-об’єктів громади і власноруч пере-
конався, що всі компостери завантажені, а в кількох 
школах їхня кількість навіть зросла. Ще шість нових 
зробили в Баївському дошкільному закладі. Навесні 
учні та їхні педагоги планують зробити з перепрілої 
органіки «теплі грядки» і вирощувати городину для 
шкільних їдалень.

Допоки, майже п’ята частина жителів Боратин-
ської громади вже активно долучена до системи 
роздільного збирання відходів та компостування. Та 
тут вже мріють, щоб це робити в кожному домогос-
подарстві, а в подальшому планують навчитися ще й 
ефективно використовувати та продавати вторинну 
сировину.

Завершуючи наш короткий цикл публікацій про 
переможців загальноукраїнського конкурсу «Кращі 
практики місцевого самоврядування» 2020 року, ще 
раз згадаємо добрим словом його організатора – Мі-
ністерство розвитку громад та територій. А також 
авторів цієї унікальної методики захоплюючого «зма-
гання працюючих інновацій» із Департаменту демо-
кратії і врядування Генерального директорату Ради 
Європи.

Авторка: Ірина Нагребецька, 
незалежна журналістка

Матеріал підготовлено за сприяння 
Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа 

публічної адміністрації в Україні»

БЕЗПЕЧНО, КОМФОРТНО І ПРИВАБЛИВО. 
ЯК «КРАЩІ ПРАКТИКИ» ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ГРОМАД
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Господарства Київщи-
ни завершили збір ранніх 
зернових культур врожаю 
2021 року.

Про це повідомили в 
Управлінні агропромис-
лового розвитку Київської 
обласної державної ад-
міністрації.

Станом на 3 вересня 
маємо такі показники:

– пшениці – обмолочено 
207,5 тис. га., намолочено 
1,1 млн тонн ,при врожай-
ності 57,6 ц/га;

– ячменю – обмолочено 
72,05тис. га, намолочено 
411,9 тис. тонн, при вро-
жайності 57,19 ц/га ;

– гороху – обмолочено 
4,9 тис. га., намолочено 
15,00 тис. тонн, при вро-
жайності 30,61 ц/га;

– ріпаку – обмолочено 
33,3 тис. га. намолочено 
105 тис. тонн, при врожай-
ності 31,5 ц/га.

«Дякую нашим аграріям. 
Завдяки їх праці маємо 
чудовий врожай зернових 
і найкращий результат в 
Україні з врожайності яч-
меню. Так, роботи ще ба-
гато. Тому бажаю нашим 
трудівникам сприятливої 
погоди під час всіх жнив», 
– зазначив голова КОДА 
Василь Володін.

Вже розпочато й збір 
пізньої групи культур.

Станом на початок ве-
ресня зібрано гречки з 
площі 0,26 тис. га., намо-
лочено 0,42 тис. тонн при 
врожайності 16 ц\га.

В нинішньому році по-
сівні площі становлять 
662,3 тис. га., що дозво-
лить отримати врожай на 
рівні 4 млн 77 тис. тонн. 
Цих обсягів цілком достат-
ньо для задоволення про-
довольчої потреби регіону.

ЖНИВА ТРИВАЮТЬ. КИЇВЩИНА – ЛІДЕР 
З ВРОЖАЙНОСТІ ЯЧМЕНЮ

Збирання ранніх зернових та 
зернобобових культур прове-
денона площі 9,2 млн га (98% 
до прогнозу) при врожайності 
44,0 ц/га, намолочено 43,7 
млн тонн (+4,2 млн тонн за 
минулий тиждень)зерна в т.ч.: 
– повідомляє Мінагрополітики 
і продовольства України.
Пшениці обмолочено 6,9 

млн га (98% до прогнозу) при 
врожайності 46,2 ц/га,  намо-
лочено 32 млн тонн. Закінчи-
ли збирання пшениці аграрії 
15 областей.
 Ячменю обмолочено майже 
2,4 млн га (99% до прогнозу) 
при врожайності 41,0 ц/га,  на-
молочено  10 млн 27 тис. тонн. 
Повністю закінчили збирання 
ранніх зернових та зернобобо-
вих культур і ріпаку сільгоспто-
варовиробники 12 областей.

Ячменю обмолочено майже 
2,4 млн га (99% до прогнозу) 
при врожайності 41,0 ц/га,  на-
молочено  10 млн 27 тис. тонн. 
Закінчили збирання ячменю 
аграрії  17 областей.
Гороху обмолочено 241 тис. 

га (99% до прогнозу) при вро-
жайності 23,2 ц/га,  намоло-
чено 559 тис. тонн. Закінчили 
збирання гороху аграрії 23 
областей.

ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МАЮТЬ 
ВИЩУ ЗА 50 ЦЕНТНЕРІВ З ГЕКТАРУ ПО 

ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ

Оренда приміщень на 
двох поверхах адміністра-
тивної будівлі в місті на 
схилах Дніпра – Вишгороді.

Є час заздалегідь ознайо-
митися з цією привабливою 
пропозицією 

Запрошуємо взяти участь 
в аукціоні з оренди частини 
будівлі на 1-му та 4-му по-
верхах площею 212,1 м2.

Будівля перебуває на ба-
лансі ДП «Український дер-
жавний науково-технічний 

центр антикризових техно-
логій в промисловості».

Переваги оренди даного 
об’єкту в передмісті столи-
ці: 

велика площа за прий-
нятною ціною оренди;

зручне транспортне спо-
лучення зі столицею (близь-
кість до Києва 20 км);

міська інфраструктура 
поруч, яка стрімко розви-
вається.

Стартова ціна — 
1 051,29 грн.
Дата аукціону — 
23 вересня 2021 року.
Місце розташування — 

Київська обл., 
м. Вишгород, вул. Межи-

гірського Спаса, 6.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНО-
ГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ 

ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ІНФОРМУЄ

Попри намальовані авторами податкової амністії перспективи 
жити і користуватися своїми статками без страху позапланової 
зустрічі з податковою, держава ризикує отримати від податкової 
амністії набагато менших результатів, ніж очікує.

Все тому, що процедура амністії капіталу буде доступна не всім 
охочим. Та й досі до кінця незрозуміло, як саме вона проходити-
ме.

Ніби усвідомлюючи це, у владі вже заговорили про “батіг” для 
тих, хто не захоче скористатися “пряником” податкової амніс-
тії. Там пропонують стягувати податки з витрат громадян, якщо 
джерела походження коштів на ці витрати пояснити не вдасться.

ЕП нагадує про те, як проходитиме податкова амністія і які не-
вирішені питання залишаються перед її початком.

Хто може скористатися податковою амністією, а хто – ні
Коли хтось згадує про нажиті незаконним шляхом статки, 

тобто ті з яких не сплачувалися податки, то у голові виринає лише 
один образ – олігархів. Численні схеми з ПДВ, оформлення біз-
несу на офшорні компанії та виведення мільярдів доларів за кор-
дон стали звичними для найбільшого українського бізнесу.

Здавалося б, податкова амністія – ідеальний шанс для найза-
можніших українців нарешті показати державі скільки насправді 
статків вони заробили та накопичили в обхід податкової.

Однак багатьом олігархам про податкову амністію залиша-
ється лише “мріяти”. У законі прямо заборонено брати участь 
в амністії особам, які були державними службовцями з 1 січня 
2005 року.

Тобто, Рінату Ахметову, Сергію Таруті, Віктору Пінчуку чи, на-
приклад, Вадиму Новинському так і не вдасться розпочати своє 
фінансове життя з чистого листка, бо вони за останні 17 років у 
різний час працювали на державній службі або ж обиралися до 
Верховної ради.

З іншого боку таке обмеження не дозволить скористатися по-
датковою амністією колишнім держслужбовцям дещо “меншого 
калібру”, які могли нажити незаконні статки завдяки корупції.

Щоправда, за бажанням, цю заборону можна легко обійти, 
адже за словами голови парламентського Комітету з фінансів, 
податкової та митної політики Данила Гетманцева, скористатись 
правом податкової амністії можуть родичі колишніх держслуж-
бовців.

Крім чиновників, скористатися податковою амністією не 
зможуть особи, проти яких Україна запровадила санкції, а також 
неповнолітні, недієздатні особи, які перебувають на утриманні в 
інших осіб чи держави.

Основна цільова аудиторія податкової амністії – підприємці 
(ФОПи та самозайняті особи), які у минулому занижували розмір 
податкових зобов’язань, ухилялися від сплати ЄСВ або ж бізнес-
мени, які взагалі працювали без державної реєстрації.

Підійде амністія також для заробітчан, які працювали за кор-
доном нелегально або не сплачували там податки. Тим же, хто 
офіційно працював закордоном подавати одноразову декларацію 
не потрібно – їхні статки держава має визнавати легальними за 
замовчуванням, відповідно до міждержавних податкових угод.

Громадяни, яким частково або повністю виплачували заро-
бітну плату “в конвертах” чи отримували інші доходи без сплати 
податків – потенційно теж можуть скористатись податковою 
амністією. Але якщо ці кошти вони тривалий час відкладали або 
придбали активи, що підпадають під амністію.

Що можна амністувати
В рамках амністії всі бажаючі подаватимуть до податкової 

служби декларації, в яких можна вказати:
  рухоме та нерухоме майно,
  валютні цінності та інші активи (наприклад корпоративні 

права), які свого часу громадянин набув у власність не сплативши 
з них податків.

Держава прощає кожному громадянину активи на суму до 
400 тис грн. Тобто, якщо хтось заробив такі кошти, придбав якісь 
активи, або просто залишив під подушкою, не сплативши з них 
податків, то потреби в подачі спеціальної декларації немає. Навіть 
після завершення періоду амністії, податкові органи не матимуть 
права перевіряти законність їх походження.

Поки що немає чіткої відповіді на запитання, як діяти грома-
дянину, незаконні доходи якого становлять умовно 1 млн грн: 
подавати декларацію на всю суми чи лише на 600 тис грн. Проте 
достеменно відомо одне – якщо особа подасть декларацію, в якій 
вартість активів перевищуватиме 400 тис грн, то сплачуватиме по-
датки з усієї суми. Про ставки оподаткування мова піде трохи далі.

З декларуванням активів у вигляді дорогоцінних речей або 
корпоративних прав більш-менш все зрозуміло – потрібно лише 
вказати їх і назвати оціночну вартість.

А от щоб амністувати готівку, її потрібно покласти на спеціаль-
ний рахунок у банку. Порядок відкриття такого рахунку на почат-
ку серпня затвердив Нацбанк.

За словами Данила Гетманцева, процедура легалізації цих стат-
ків буде максимально простою.

“Ми, вивчаючи моделі податкових амністій у світі, обрали 
найпростішу та ще більше її спростили: ти просто приносиш 
гроші у банк на рахунок. Через два тижні ти можеш ці гроші зня-
ти, отримавши довідку з банку, що у тебе на рахунку є ці гроші. 
Довідку додати до декларації, подати декларацію до податкової та 
заплатити 5%”,

Реально ж процес декларування готівкових коштів може ви-
явитися не настільки простим. І перший камінь спотикання, з 
яким зустрінеться декларант – це фінансовий моніторинг банку.

Під час відкриття рахунку, тим паче на суми понад 400 тис грн, 
банк зобов’язаний визначити джерело походження коштів. А як 
довести банку легальне джерело походження коштів, якщо з них, 
за визначенням, не сплачувалися податки раніше?

Нацбанк ніяк не спрощував фінмоніторинг для коштів, які 
українці планують амністувати. Навпаки, зобов’язав банки пе-
ревіряти джерела походження коштів. У разі, якщо у ході такої 
перевірки виявиться, що кошти походять з країни-агресора або, 
наприклад, декларант вказав неправдиву інформацію про похо-
дження грошей, то банк відмовить у відкритті рахунку. І гроші у 

такому разі не повернути.
Данило Гетманцев визнає, що такі випадки можуть мати місце, 

але лише відносно осіб які вчинили злочин, щодо яких є вирок 
суду або які є в списку терористів. Тобто “особи з підвищеним 
ризиком”.

Відповідно до постанови НБУ, під час відкриття спецрахунку 
для податкової амністії, платники податків повинні написати за-
яву та заповнити спеціальну анкету. В анкеті вони мають вказати 
свої персональні дані та самостійно вказати джерело та країну 
походження коштів.

“Якщо людина із середнім або низьким рівнем ризику, то банк 
проводить перевірку лише на підставі заяви самої особи”, –  від-
повів Данило Гетманцев на запитання журналіста ЕП.

Після подання декларації та сплати податку, спецрахунок 
можна буде закрити або ж перетворити на поточний банківський 
рахунок, після написання відповідної заяви до банку.

Інше майно, відмінне від готівки, потрібно просто вказати у 
спеціальній декларації. У випадку, якщо такий актив знаходиться 
за кордоном, декларант зобов’язаний надати документ (або його 
нотаріально завірену копію), який підтверджує вартість цього 
майна.

Для активів, що знаходяться в Україні такого обов’язку немає. 
Однак, вписуючи це майно до одноразової декларації, потрібно 
пам’ятати, що її перевірятиме податкова. У разі, якщо податків-
ці виявлять, що вартість, яку вказали у декларації, не співпадає з 
реальною вартістю активу, вони можуть донарахувати податки з 
такого майна.

Квартири площею до 120 кв м, житлові будинки до 240 кв м, 
нежитлові приміщення до 60 кв м, земельні ділянки в межах норм 
безоплатної передачі, які знаходяться на території України, будуть 
амністовані автоматично навіть без подання спеціальної деклара-
ції. Сплачувати податки з них не потрібно.

Разом з ними під автоматичну амністію потраплять транспорт-
ні засоби (один на кожну особу), які використовуються в особи-
стих некомерційних цілях. Виключення з цього правила станов-
лять автобуси, авто з циліндром двигуна понад 3 тис куб см чи 
середньоринковою вартістю понад 400 тис грн, мотоцикли з об’є-
мом циліндрів двигуна понад 800 куб см, літаки, яхти та катери.

Одноразові добровільні декларації прийматимуться лише в 
електронному вигляді через кабінет платника податків. Офіційна 
інформація про податкову амністію та зразки заповнення декла-
рацій розміщені на веб-сайті Міністерства фінансів.

Скільки коштуватиме амністія
Розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої 

статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він 
перебуває.

Основна ставка податкової амністії становить 5%. За цією став-
кою можна легалізувати гроші, покладені на спеціальний рахунок 
у банку, нерухомість, автомобілі та інше рухоме майно, які перебу-
вають на території України.

У разі, якщо можливості за раз сплатити 5% від суми активів, 
що амністуються, немає, то податкове зобов’язання можна роз-
бити на три роки. Однак у цьому разі ставка податку становитиме 
не 5%, а 6% (2% від вартості амністованого майна щороку).

Вища ставка діятиме для активів, що перебувають за кордоном: 
грошей в іноземних банках, нерухомості, автомобілів та іншого 
майна, які знаходяться в інших країнах. Під час декларування цих 
активів доведеться сплатити 7% податку. У разі, якщо декларація 
подаватиметься з 1 березня 2022 року, ставка зросте до 9%.

Розстрочити сплату податків на 3 роки у цьому разі можна за 
ставкою 9,5% (якщо декларація подаватиметься до березня 2022 
року) і 11,5% (після 1 березня 2022 року).

Найвигідніші умови амністії передбачені для активів, які де-
кларант захоче не просто показати державі, але й позичити їй на 
строк понад 1 рік. У разі придбання за кошти, що амністуються, 
ОВДП зі строком обігу 365 днів без можливості дострокового по-
гашення у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року, з 
таких грошей доведеться заплатити лише 2,5% податку.

У разі, якщо особа захоче розстрочити сплату цього податку на 
3 роки, то ставка зросте з 2,5% до 3%.

Які питання про амністію залишаються без відповіді
У законі зазначається, що податкова не має права вимагати у 

платників податків інформацію про походження грошей, з яких 
раніше не сплачувалися податки. Однак це вимагатимуть зро-
бити банки. І вони можуть взагалі не відкрити рахунок платнику 
податків, якщо такий платник не пройде фінансовий моніторинг.

Вимоги до фінмоніторингу залишаються одним з найбільш 
спірних питань щодо майбутньої податкової амністії.

Як довести банку, що кошти мають легальне походження, 
якщо вони весь час перебували у “тіні”? Чи банку буде достатньо 
відсутності у платника податків підозр у вчиненні кримінальних 
правопорушень, зокрема у фінансуванні тероризму чи відмиван-
ні корупційних грошей?

Ще одне питання щодо податкової амністії полягає у тому, що 
вона поширюється лише на платника податків.

Наприклад, якщо особа, яка все життя отримувала зарплату у 
конверті, вирішить скористатися амністією, то чи покарають за 
виплату таких зарплат її роботодавця? Чи не накличе декларант 
зайвої уваги перевіряючих органів на роботодавця, вказавши його 
джерелом походження коштів, що амністуються?

Крім цього, подача декларації не звільняє платника податків 
від перевірок податкової за ті періоди, яких податкова амністія не 
стосується. Але як взагалі довести державі, що активи, які амніс-
туються, стосуються якогось конкретного року?

Ще більше питань виникає до декларування негрошових ак-
тивів.

Так, для активів в Україні платник податків не зобов’язаний 
додавати документи, що підтверджують їхню вартість. Достат-
ньо буде визначити її самостійно. Однак, де гарантії, що оцінки 
податківців співпадуть з оцінками декларанта? І за якими крите-
ріями податкова взагалі буде оцінювати вартість активів вказаних 
у декларації?

Ярослав Винокуров, для https://www.epravda.com.ua/

ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ СТАРТУВАЛА З 1 ВЕРЕСНЯ: 
КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ, ЯКІ Є РИЗИКИ ДЛЯ ДЕКЛАРАНТІВ ТА ПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ

Продовження, початок на стор. 1
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Традиційно це питання бюджету, комуналь-
ної власності, земельні питання, питання під-
готовки та затвердження галузевих програм по 
різних напрямах діяльності. Зазначені програ-
ми дають змогу забезпечити належне фінан-
сування або надати фінансову підтримку бю-
джетним організаціям та установам.

Депутати також внесли зміни до важливих 
для області програм, а саме: «Про обласну від-

знаку – Звання «Почесний житель Київської 
області»; Про затвердження Положення про 
відзнаку КОР «Нагрудний знак» За заслуги пе-
ред Київщиною», до Київської обласної цільо-
вої програми соціальної підтримки в Київській 
області учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, 
членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції Об’єднаних сил, а 
також родин Героїв Небесної сотні та учасників 
Революції Гідності на 2021-2022 роки; «Питна 
вода Київщини на 2017-2021 роки», «Програма 

залучення інвестицій та поліпшення інвести-
ційного клімату в Київській області на 2019-
2021 роки» та багато інших.

«У зміненому бюджеті області на 2021 рік 
повністю враховані всі правки обласної ради. 
За результатами перевиконання доходів бю-
джету у першому півріччі цього року, ми змог-
ли додатково профінансувати медичні заклади 
та заходи соціальної сфери. Також збільшили 
фінансування програми капітального будів-
ництва. Подальшу долю обласного бюджету, 
для “Нової Доби”, прокоментувала, заступник 
Голови Київської обласної ради – Тетяна Семе-
нова

Затвердили програму приватизації, що дасть 
можливість залучати інвесторів та розвивати 
виробництво. Це сприятиме створенню нових 

робочих місць, збільшить дохід обласного бю-
джету через сплату податків.

Проголосували за створення ландшафтних 
парків на Київщині. Збільшення кількості пар-
кових зон позитивно впливають на екологію 
та попереджають хаотичну забудову населених 
пунктів», – сказала голова обласної ради Ната-
лія Гунько.

Крім того, депутатський корпус затвердив 
проекти рішень про зміни типів, структур, 
перейменування освітянських та медичних 
закладів;  технічну документацію; розглянув 
окремі питання комунальної власності та ряд 
інших питань.

У результаті обговорення із усіх питань були 
ухвалені відповідні рішення.

Крім того, у холі сесійної зали депутати взя-

ли участь в унікальному проекті – соціального 
шкільного підприємства «Шкільний вулик», 
на якому мали можливість придбати мед різ-
нотрав’я, кошти з яких будуть направлені на 
лікувальні апітерапії для пенсіонерів та учас-
ників АТО.

ВІДБУЛАСЯ П’ЯТА СЕСІЯ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 
(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Продовження, початок на стор. 1

Українська національна гаряча лінія з питань 
профілактики самогубств, Lifeline Ukraine/Лінія 
Життя України, розпочала працювати у жовтні 
2019 р., і відтоді  зарекомендувала  себе як вкрай 
необхідний національний ресурс, на який по-
кладаються люди з усіх регіонів країни. Євро-
пейський Союз надасть  фінансову підтримку 
проєкту у розмірі 60 тис.  Євро у найближчі три 
місяці.

 «У ці складні часи Європейський Союз із 
гордістю підтримує Лінію Життя України, на-
ціональну гарячу лінію з питань профілактики 
самогубств. Такі важливі послуги зарекоменду-

вали себе у багатьох країнах і відтепер необхідно 
розвивати їх в Україні», – прокоментував Посол 
Матті Маасікас, Голова Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні.

Лінія Життя України вперше була створена 
у 2019 р. Початкове призначення полягало у 
створенні служби надання підтримки, орієнто-
ваної на допомогу ветеранам за методикою «рів-
ний-рівному». У період сильної кризи послуги 
надання такої підтримки трансформувалися  у 
надання емоційної підтримки кожній людині в 
Україні, яка її потребує.

«Для мене це дійсно велика честь, що Лінія 
Життя України працюватиме із Європейським 
Союзом. Цією організацією я захоплююсь  дуже 
давно, в першу чергу, мене надихає їх робота та 
багаторічне сприяння  подальшому  розвитку 
України. Фінансова підтримка організації тако-
го рівня – це ще один знак великої довіри для 
мене та моїх колег. До того ж наше співробітни-
цтво з  Європейським  Союзом у наступні місяці 
сприятиме підвищенню обізнаності проєкту та 

значно покращить нашу репутацію. Проте най-
більш вагомим аспектом цього гранту є те, що 
разом із ЄС ми зможемо врятувати інші життя», 
– прокоментував  Пол Найланд, Засновник Лі-
нії Життя України.

Протягом двох років плідної роботи Лінії 
Життя України кількість вхідних звернень зро-
стала кожного дня. Сьогодні проєкт допомагає 
понад тисячі  абонентам на місяць. На гарячу 
лінію можна дзвонити безкоштовно за номером 
7333 із будь-якого мобільного оператора,  24 го-
дини на добу, 7 днів на тиждень.

ЄВРОПА ПІДТРИМАЄ УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ 
ГАРЯЧУ ЛІНІЮ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ САМОГУБСТВ

ДОВІДКА “НОВОЇ ДОБИ“:
Грант Лінії Життя України став можливим 
завдяки допомозі Механізму Швидкого Реагу-
вання Європейського Союзу. Цей інструмент 
дасть можливість швидкого та гнучкого реа-
гування організаціям громадянського суспіль-
ства (ОГС) на несподівані зміни у стратегіч-
ному плануванні та політичному середовищі 
на Сході України, у тому числі на несподіване 
обмеження простору громадянського суспіль-
ства.

Консорціум “Військбудіндустрія”, розташований: Київська обл., Бучанський 
р-н, смт. Коцюбинське, вул.  Пономарьова, буд. 2. Підприємство налічує: 1 
джерело викиду, забруднюючє атмосферне повітря  (водогрійний твердопалив-
ний котел). Підприємством  викидається у атмосферне повітря: 8 забруднюючих 
речовин: сполуки: азоту, вуглецю, сірки; тверді речовини, метан, НМЛОС. 
Кількість забруднюючих речовин: 0,0023 т/р (без врахування вуглецю діоксиду). 
Концентрація забруднюючих атмосферу речовин не перевищує нормативних 

вимог. Діяльність підприємства негативно не впливає на стан здоров’я місцевого 
населення  і на різні складові довкілля. З приводу зауважень та пропозицій 
звертатись протягом місяця з дати опублікування резюме у ЗМІ до Бучанської 
РДА Київської області 

за  адресою: 
Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, 
е-mail: vdoc@buchanska-rda.gov.ua, тел. 063-581-97-91.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
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Чи варто чекати зростання ринку нерухомості у 
2021 році та які передумови для формування цін на 
житло склалася на ринку?

З 2018 року до липня 2021 року у Києві зростан-
ня цін на первинному ринку в доларовому екві-
валенті становить 44,6%, а в Київській області — 
40,9%. 

На вторинному ринку житла здорожчання 
квартир в Києві складає 34,8%, а в Київській об-
ласті — 35,1%. 

Вочевидь, таке суттєве зростання цін підштов-
хує нових потенційних інвесторів вкладати кошти 
в нерухомість, очікуючи добрі прибутки. Проте чи 
не призведе це до «виснаження» платоспромож-
ного попиту і, як наслідок, цінової стабілізації?

Інвестиції в первинний ринок
Згідно з результатами дослідження «Інвести-

ційна привабливість житлової нерухомості в ре-
гіонах України», проведене Геоінформаційним 
порталом «Увекон», наразі первинний ринок 
житла інвестиційно привабливий лише у 8-ми, а 
вторинний ринок — у 14 обласних центрах Укра-
їни.

У 2020 році найбільш інвестиційно привабли-
вими для вкладання коштів у первинний ринок 
житла були такі області: Вінницька — порівняно 
з 2019 роком ціни на первинному ринку в доларо-
вому еквіваленті зросли на 25,5%, Хмельницька 
— зростання цін становить 14,9%, Закарпатська — 
13,4%, Херсонська — 12,9%, Донецька — 12,6%, 
Волинська — 12,6%, Черкаська — 11%, Рівнен-
ська — 10,8%, Миколаївська — 10,5%. 
Економ, комфорт, преміум та інші класи новобу-

дов: як це впливає на вартість житла
Серед обласних центрів показники інвестицій-

ної привабливості первинного ринку дещо відріз-
няються: у Вінниці зростання цін в доларовому 
еквіваленті на первинному ринку за підсумками 
2020 року становили 26,6%, у Хмельницькому — 
16,9%, Луцьку — 15,1%, Києві — 14,8%, Черкасах 
— 11,8%, Сумах — 11,8%, Рівному — 10,7%, Хер-
соні — 10,3%. 

Темпи зростання цін на первинному ринку 
квартир у вказаних регіонах перевищували дохід-
ність від альтернативних інвестицій, таких як ку-
півля облігацій внутрішньої державної позики та 
відсотки за банківськими депозитами. 

Водночас, зростання цін на первинне житло 
у Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) та 
Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутку від аль-
тернативних інвестицій, тобто були нижчими від 
дохідності ОВДП на первинному ринку номіно-
ваних у гривні, але вищими за середні процентні 
ставки банків за депозитами для фізичних осіб, 
які у 2020 році склали в середньому 8,7%.

Темпи зростання цін на первинному ринку 
квартир в інших регіонах України були нижчими 
за дохідність від вищевказаних альтернативних 
інвестицій.

Інвестиції у вторинний ринок
На вторинному ринку житлової нерухомості 

найбільш інвестиційно привабливими областями 
України у 2020 році були: Хмельницька — зростан-
ня цін в доларовому еквіваленті склало 18%, Чер-
нігівська — 15,3%, Дніпропетровська — 14,7%, 
Рівненська — 14,2%, Київська — 13,4%, Полтав-
ська — 13,3%, Волинська — 12,9%, Вінницька — 
12,5%, Сумська — 12,2%, Закарпатська — 11,3%, 
Кіровоградська — 11,2%, Запорізька — 11,1%, 
Житомирська — 11%, Черкаська — 10,6%. 

В обласних центрах за даним показником най-
вищі показники інвестиційної привабливості у 
2020 році були в таких містах: Хмельницький — 
зростання цін на 19%, Чернігів — 16,2%, Суми 
— 15,9%, Полтава — 15,2%, Рівне — 14,2%, За-
поріжжя — 13,4%, Краматорськ — 13,1%, Луцьк 

— 13,1%, Ужгород — 13,1%, Житомир — 12,9%, 
Черкаси — 12,8%, Сєвєродонецьк, де на момент 
проведення дослідження розміщувалось керів-
ництво Луганської області, — 12,5%, Дніпро — 
11,9%, Київ — 11,2% та Вінниця — 11,1%. 

Темпи зростання цін у 2020 році на вторинно-
му ринку житлової нерухомості в доларах США 
у Донецькій (9%) і Харківській (8,8%) областях, 
а також у Кропивницькому (10,2%) були на рівні 
дохідності з альтернативними джерелами інвес-
тицій. 

В інших регіонах та обласних центрах Украї-
ни динаміка зростання цін на вторинному ринку 
була нижчою за дохідність від ОВДП і депозитів. 

Інвестиції у домоволодіння
В сегменті домоволодінь найбільш інвести-

ційно привабливими регіонами були: Київська 
область — за підсумками 2020 року зростання 
цін зафіксоване на рівні 18,2%, Кіровоградська 
— 17,5%, Вінницька — 14,2%, Миколаївська — 
13,9%, Дніпропетровська — 10,7%, Житомирська 
— 10,6%. 

У цьому сегменті житлової нерухомості най-
вищі позиції у 2020 році посіли такі обласні цен-
три: Суми — зростання цін на 18,9%, Полтава — 
18,4%, Черкаси — 17,7%, Луцьк — 15,8%, Дніпро 
— 15,1%, Київ — 13,4%, Чернігів — 12,4%, Жито-
мир — 11,7%, Харків — 11,2%, Сєвєродонецьк — 
10,9%, Миколаїв — 10,5%. 

У 2020 році зростання вартості домоволодінь у 
Харківській (9,9%) і Полтавській (9,6%) областях, 
а також у Хмельницькому (8,8%) та Кропивниць-
кому (8,6%) дорівнювали дохідності від альтерна-
тивних інвестицій. 

В інших регіонах та обласних центрах темпи 
зростання цін на домоволодіння були нижчими 
за дохідність від альтернативних способів інвес-
тування. 

«Інстинкт самозбереження»: що спонукає інве-
стувати в житло?

За останні 3 роки інвестиційна привабливість 
житлової нерухомості була зумовлена кількома 
основними чинниками. 

Серед них варто виокремити наступні: 1) обме-
жені можливості для зберігання та примножен-
ня коштів громадян, 2) низький ступінь довіри 
до державних цінних паперів, якими є облігації 
внутрішньої державної позики, 3) розвиток но-
вих якісних форматів житла та їхня висхідна по-
пулярність у громадян, 4) інфляція та зростання 
споживчих цін на товари та послуги, 5) зниження 
дохідності у 2020 році від інвестування в ОВДП, а 
також зменшення ставок за строковими депози-
тами для громадян. 

Зраз понад 60% всіх покупців житлової неру-
хомості намагаються, як мінімум, зберегти свої 
кошти. 

Із них понад 75% інвестують саме у первинний 
ринок житла: переважно на початкових стадіях 
будівництва, коли вартість м2 на 15-20% менша за 
ціну співставної квартири на вторинному ринку з 
урахуванням локації, року побудови будинку, пла-
нувань, розвиненої інфраструктури тощо.

Нагадаю, що з 2018 року по липень 2021 року 
— з моменту вкладання коштів на первинному 
ринку до продажу прав на майбутню квартиру (за 
3-4 місяці до введення об’єкту в експлуатацію) — 
потенційний інвестор міг отримати від вкладеної 
суми прибуток в середньому на 30-35% у гривні 
(понад 20% у доларах).

Водночас альтернативи для інвестування були 
досить куцими. Наприклад, ставки за банківськи-
ми депозитами терміном на 12 місяців в період з 
2018 року по липень 2021 року в гривні знизилися 
в середньому з 14,9% до 7,5% (майже в 2 рази!), а 
в доларах США — з 2,9% до 0,8% (більш, як в 3 
рази!).

Отже, вкладання коштів у нерухомість можна 
зіставити зі своєрідним виявом «інстинкту самоз-
береження». 

«По вінця»: чи варто інвестувати у 2022 році?
Вочевидь, ринок житла для багатьох потен-

ційних інвесторів був і є найбільш привабливим 
і фактично безальтернативним для збереження та 
примноження статків. 

Однак в останні 2-3 місяці простежується тен-
денція до зниження темпів збільшення цін на 
квартири та приватні будинки. 

Головна причина полягає в тому, що плато-
спроможний попит вже майже вичерпався, адже 
без суттєвого зростання доходів громадян та роз-
витку доступної, а значить — масової, іпотеки під 
3-5% річних зараз виглядає менш реалістичним, 
ніж торік.

Ціни на ринку житлової нерухомості вже май-
же досягли своєї максимальної межі. Саме тому, 
на мій погляд, протягом 2022 року цінові коли-
вання, як на первинному, так і вторинному рин-
ках не будуть значущими, або ж спонукальними 
до вкладання коштів. 

Зростання цін чи радше «незначні цінові коли-
вання» можливі лише в діапазоні 0,5-1,5% в дола-
рах США.

Наразі було б некоректним говорити про те, що 
ринку загрожує цінове «урвище» або ж як люблять 
звідусюд торочити — «мильна бульбашка». 

На мій погляд, скорочення інвестиційної при-
вабливості та поступове вирівнювання з дохідні-
стю з ОВДП не є чимось жахливим і не загрожу-
ватиме інвесторам. Так, імовірно, кількість охочих 
інвестувати в нерухомість у 2022 році може скоро-
титися. 

За певних економічних і інфляційних обста-
вин, не гірших за теперішні, кількість охочих 
вкладати кошти в житло може скоротитися в се-
редньому на 15-20%. 

На відміну, приміром, від облігацій внутріш-
ньої держпозики, інвестування в житло — це от-
римання матеріального активу, який навряд чи 
суттєво втратить в ціні. 

Знецінення квартир можливе за зовсім інших 
і цілком утопічних умов: люди мають «тікати» 
чимдуж з міста чи від техногенної катастрофи, чи 
війни. 

Таким чином, хоч імовірно на інвестиціях в 
житло і не вдасться заробити «шалені» гроші, але 
власна оселя завжди залишатиметься найбільш 
дорогою покупкою громадян, адже — це переду-
мова для комфортного життя.

Хоч платоспроможний попит реалізований вже 
майже на 90%, що є головною причиною гальмів-
них процесів у ціноутворенні на ринку житлової 
нерухомості, не варто очікувати, що ринок неру-
хомості «лусне». 

За умов збереження відносної економічної ста-
більності, у 2022 році вартість житла буде досить 
стабільною, що може спричинити зменшення ін-
вестиційної привабливості в усіх регіонах України.

Лише збільшення доходів громадян та розви-
ток іпотеки можуть перезапустити процеси ці-
ноутворення.

ВОЛОДИМИР ШАЛАЄВ
генеральний директор групи компаній «Увекон»

Українська правда

«ЗА КРОК ДО ВИСНАЖЕННЯ»: 
ЧИ ПРИВАБИТЬ РИНОК ЖИТЛА 

НОВИХ ІНВЕСТОРІВ У 2022 РОЦІ?
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» УКРАЇНСЬКЕ СУДНОБУДУВАННЯ – 
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Розвиток суднобудування – є важ-
ливим завданням для українського 
уряду, оскільки ця галузь впливає 
на цілу низку суміжних промисло-
вих індустрій, а заразом стимулює 
зайнятість спеціалістів високої 
кваліфікації. В даний час розвиток 
суднобудування в Україні викликає 
почуття жалю і водночас, вимагає 
прийняття кардинальних заходів з 
боку влади аби остаточно не втра-
тити цю унікальну галузь.

Продовження, початок на стор.1

На такі невтішні висновки на-
штовхує нещодавнє банкрутство Ми-
колаївського суднобудівного заводу. 
Ця сумна подія продемонструвала у 
якому занепаді перебуває українське 
суднобудування – галузь, яка сторіччя-
ми була ознакою національної гордості 
і флагманом української індустрії!  Це 
ганебне банкрутство підняло хвилю 
громадського інтересу до проблем 
українських корабелів й таким стату-
сом-кво необхідно скористатися аби 
владою було вжито негайних заходів 
задля порятунку вітчизняного суд-
нобудування. Проблеми суднобудів-
ної галузі є безперечно, системними: 
застаріла матеріально-технічна база, 
яка потребує великих вкладень (верфі 
працюють на застарілому обладнанні, 
встановленому ще в 80-ті роки минуло-
го століття), відсутність єдиної системи 
для планування і організації суднобу-
дівництва, величезні кадрові втрати 
тощо. Потужна колись галузь щосили 
намагається здолати кризу, викликану, 

зокрема браком замовлень та державного фінан-
сування. За різними оцінками сьогодні в Україні 
будівництво і ремонт суден здійснюють тільки на 
6-7 судноверфях. Насамперед, мова йде про під-
приємства в Миколаєві, Херсоні та Києві. А свого 
часу: «Чорноморський суднобудівні завод», Завод 
імені 61 Комунара, «Океан», «Ленінська кузня» і 
багато інших не просто забезпечували стабільний 
розвиток української економіки, а були її символа-
ми, своєрідним брендом на внутрішніх і зовнішніх 
ринках. Подібні промислові об’єкти знаходилися і 
в українському Криму.

Українське суднобудування має славне минуле. 
На вітчизняних верфях раніше щорічно виробляли 
десятки торгових судів і військових кораблів, аж до 
авіаносців. 

Водночас, на момент отримання незалежності, 
Україні дісталися: 

- 11 сучасних суднобудівних заводів з найпотуж-
нішими основними фондами та обладнанням між-
народного рівня, які забезпечували будівництво 
сучасних суден всіх типів;

- 16 судноремонтних модернізованих заводів з 
плавучими доками, досвідченим інженерно-тех-
нічним персоналом і висококваліфікованими 
робітничими кадрами, що забезпечують якісний 
ремонт морських суден;

- 7 підприємств судового машинобудування, які 
виробляли найскладніше обладнання для будь-я-
ких типів суден, включаючи корабельні газотур-
бінні установки. Це були провідні підприємства 
машинобудівної галузі України;

- 11 підприємств морського приладобудування, 
що поставляють для суднобудівної промисловості 
електро-, радіонавігаційне обладнання та прилади;

- 27 окремих науково-дослідних інститутів і 
конструкторських бюро з величезними напрацю-
ваннями з проектування найсучасніших суден всіх 
типів. 

- 4 вищих навчальних заклади, 7 морських серед-
ніх технічних навчальних закладів (морехідні учи-

лища), наявність розгалуженої мережі технічних 
училищ і морехідних шкіл. Там були досвідчений 
професорсько-викладацький склад, наукова база, 
сучасні лабораторії та тренажерні центри;

Однак за останні 15-20 років вся ця величезна 
індустрія розгубила колишню міць, хоч і частково 
зберегла виробничий потенціал.

Тоді як у світі суднобудівна галузь є високорен-
табельним і високотехнологічним виробництвом. 
В країнах, де цивільному та військовому суднобуду-
ванню віддається пріоритет, відбувається справж-
ній підйом цих галузей. 

На  даний час світовий цивільний флот налічує 
майже 94 тисячі суден, загальним валовим тонна-
жем близько 1300 мільонів реєстрових тонн, з річ-
ною динамікою зростання близько 3%. У структурі 
світового флоту 35% (по валовому тоннажу) припа-
дає на балкери, 24% - на танкери для перевезення 
нафти і нафтопродуктів і 5% - на танкери-газовози, 
17% - на контейнеровози, 11% - на інші вантажні 
судна і 8% - на невантажні судна (включаючи оф-
шорну техніку, круїзні лайнери, пасажирські по-
роми, буксири, земснаряди тощо). Суднобудівні 
потужності світу є доволі сконцентрованими: всьо-
го три країни забезпечують 90% світового вироб-
ництва і експорту вантажних суден, в першу чергу 
великотоннажних, - це Республіка Корея (Hyundai 
HI, Daewoo, Samsung HI), Японія (Imabari, 
Tsuneishi, Oshima) і Китай (DSIC, Yangzijang). При 
цьому частка Китаю стрімко зростає в останні роки, 
завдяки порівняно низькій собівартості виробни-
цтва і за рахунок часток інших країн, головним чи-
ном Японії.  У свою чергу, європейські виробники 
(Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Нор-
вегія) спеціалізуються переважно на будівництві 
суден з високою доданою вартістю (включаючи 
круїзні лайнери, офшорні судна і техніки для гли-
боководного видобутку вуглеводнів), а також на 
виробництві комплектуючого обладнання. Про те, 
що ми, як країна – виробник суден різного класу, 
маємо велику перспективу говорять і світові трен-
ди суднобудування: у довгостроковій перспективі 
морський транспорт залишиться найбільш еко-
номічно ефективним способом доставки великих 
обсягів вантажів на далекі відстані. У зв’язку з цим 
ключові тренди, що визначають довгостроковий 
попит на судна, пов’язані з розвитком світової тор-
гівлі і логістики. Посилилася роль морських портів 
як центрів глобальних логістичних ланцюжків: 
вантажообіг найбільших з них виріс у 2 рази (в 2010 
- 2020 роках). Укрупнення товарних потоків позна-
чилося і на збільшенні середнього розміру суден - в 
2 рази за останні 20 років (насамперед - в сегментах 
газовозів СПГ, контейнеровозів, спеціалізованих 
балкерів, тощо).

Отже, попит на судна у світі є й буде, виробничі 
потужності є, фахівці все ще існують, тоді чому ж не 
працює українське суднобудування?

Риторичне питання 
про українське суднобудування

Згідно з розрахунками експертів ЦТС-Кон-
салтинг, на прикладі української економіки, для 
будівництва 1 тисячі тон дедвейту (DWT, вага, яку 
буде перевозити судно) потрібно $ 1,5 мільйони 
інвестицій. Тоді це дозволить створити 6 нових ро-
бочих місць, забезпечити $ 2,3 млн споживання в 
суміжних галузях, виплатити близько $ 820 тисяч 
заробітної плати і провести $ 787 тисяч відрахувань 
до бюджетів різних рівнів. Натомість для переве-
зення вантажів по морях і річках потрібні мільйони 
тон дедвейту. Наприклад, вантажопідйомність од-
нієї баржі, за допомогою яких перевозять зерно по 
Дніпру становить до 5000 тон.

Наші суднобудівники поставлені в абсолютно 
нерівні умови з іншими країнами. Галузі потрібна 
підтримка з боку держави, принаймні у вигляді дер-
жавного замовлення на військові судна і пільгові 
кредити для підприємств – виробників цивільних 
суден. Але, натомість, у листопаді минулого року 

портал Offshore Energy повідомив, що глобальний 
обсяг замовлень на будівництво нових суден у 2020 
році скоротився на 41% в порівнянні з 11 місяця-
ми минулого року. Така статистика стала наслідком 
пандемії COVID-19, оскільки більшу частину кон-
трактів укладали в першому кварталі 2020. 

Але проблема саме українського суднобудуван-
ня зовсім в іншому - не можна швидко будувати 
велику кількість одиниць флоту і якісно його ре-
монтувати без проектно-конструкторських органі-
зацій і добре оснащених, укомплектованих висо-
кокваліфікованим персоналом судно будівними 
та судноремонтними заводами. Можна будувати і 
ремонтувати флот так, як це робиться у нас протя-
гом останніх 30 років, а саме, за рахунок ініціатив 
приватних структур та інвесторів з інших, суміж-
них галузей економіки. Як це наприклад робить 
«Нібулон», будуючи річкові баржі задля оптиміза-
ції логістики поставок сільськогосподарської про-
дукції. Тоді як, наші чиновники зруйнували стару, 
малознайому їм, систему управління промисловим 
виробництвом і підготовки кадрів, а на реформу-
вання цих систем і створення умов, для промис-
лового виробництва – вони не здатні. Причина 
в тому, що численні держструктури переповнені 
безвідповідальними дилетантами в галузі суднобу-
дування і судноремонту - всі вони бізнесмени «по 
волі випадку» або призначені управлінці з інших 
господарських секторів, вельми далеких від такого 
складного господарства як суднобудування. Бага-
то хто з новопризначених управлінців не вивчали 
організацію, технологію, економіку промислового 
виробництва взагалі, навіть не кажучи про суднобу-
дування зокрема.  

Що ж робити?
При цьому розробниками законодавчих актів 

щодо підтримки та регулювання суднобудування, 
повинні бути підприємці, які вміють заробляти, і 
відповідальні фахівці, які мають досвід управління 
виробничими процесами, які добре знають стан 
справ в галузі, а також порядок прийняття управ-
лінських рішень, здатні організувати робочий 
процес і розбираються в технології та економіці 
промислового виробництва, які вміють налагодити 
і реалізувати системи управління, оподаткування, 
кредитування. 

Окрім прийняття відповідних урядових програм 
розвитку суднобудування та судноремонту, а також 
законодавчих та податкових ініціатив, підтриманих 
широкими експертними та підприємницькими 
колами, потрібно звернути увагу на підтримку ін-
ших суміжних до суднобудування бізнесів. А саме, 
розвитку торгівельного флоту, портової інфра-
структури, створення вітчизняного пароплавства, 
підтримку профільної освіти. Судновласникам по-
трібно гарантувати низькі ціни підрядних робіт, їх 
виконання в договірні терміни і з високою якістю, 
пропонувати тривалі відстрочки платежів, лізин-
гові або кредитні схеми, впроваджувати інновації. 
За збутом високотехнологічної продукції і послуг 
завжди стоять нові робочі місця, високі зарплати 
і затребуваність інновацій, оскільки це пов’язано 
з підготовкою кадрів і створенням високотехно-
логічних робочих місць. Вкрай важливо, так би 
мовити, перемкнути виробництво на внутрішній 
попит, і по досягненню випереджаючої траєкторії 
розвитку, зберегти високу якість продукції, що ви-
пускається вітчизняними корабелами і забезпечити 
її конкурентоспроможність за кордоном. 

Олег Спорников
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Об’єкт – Нове будівництво магазину продоволь-
чих та непродовольчих товарів за адресою: Київ-
ська область, смт.Гостомель, вул. Свято-Покров-
ська, №8, 10,12.
Форма роботи магазину - самообслуговування з 

розрахунком через централізовані касові вузли.
Площа торгового залу включає в себе площу 

для розміщення торгівельно-технологічного об-
ладнання, вузлів розрахунку кас, робочих місць 
продавців та площу покупців, а також площу 
проходів. Всі приміщення розташовані з ураху-
ванням поточності максимального скорочення 
шляхів, відсутності зустрічних потоків сировини 
і готових харчових продуктів, персоналу та від-
відувачів. Розміщення торгово-технологічного та 
холодильного обладнання забезпечує до нього 
вільний доступ.
У магазині передбачена реалізація наступного 

асортиментного переліку продовольчих товарів: 
прохолодні напої в с/у; соки в с/у; води з/в; пиво 
в с/у; хлібобулочні вироби фасовані; кондитер-
ські вироби фасовані; цукерки в с/у; печиво в с/у; 
консерви в асортименті; спреди; вершкове масло; 
кисломолочна продукція в с/у; ковбасні вироби, 
м’ясні копченості в асортименті; сири тверді, 
плавлені; маргарин, жири с/ в; риба копчена, со-
лона, пресерви в с/у; бакалійна група товарів в 
с/у; кава в с/у; чай в с/у; какао в с/у; спеції, оцет, 
масло рослинне в с/у; заморожені напівфабрика-
ти в асортименті; морозиво в с/у; діабетичні про-
дукти в с/у; дитяче харчування в с/у; яйця курячі 
в с/у; яйця перепелині в с/у; овочі; фрукти; м’ясо 
сире, кури сирі і їх частини; риба свіжоморожена, 
морепродукти в с/у; табачні вироби.
Продаж промислових (супутніх) товарів перед-

бачається на окремій ділянці торгового залу. В 
асортимент супутніх товарів входять: одноразо-
вий посуд, серветки, засоби гігієни в т. ч. дитячої 
гігієни, канцтовари, косметика, паперові вироби 

для домашнього господарства.
Водопостачання магазину здійснюється від 

свердловини.
Водовідведення здійснюється на локальні очисні 

споруди. Виробничі стоки від мийки і мийної ван-
ни через сепаратор жиру СЖ-0,5.
Електропостачання здійснюється від ТП.
Повітряне опалення здійснюється за допомогою 

VRF-систем та електричних конвекторів.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впли-

вати на стан навколишнього природного середо-
вища з урахуванням можливості виникнення над-
звичайних екологічних ситуацій
Характеристика видів впливів планованої діяль-

ності на компоненти навколишнього середовища 
наступні:
• на клімат і мікроклімат – негативних впливів не 

передбачається;
• на геологічне середовище – негативних впливів 

не передбачається;
• на земельні ресурси – негативних впливів не 

передбачається;
• на ґрунти – негативних впливів не передбача-

ється;
• на атмосферне повітря – впливає. При будів-

ництві: джерелом забруднення атмосферного 
повітря будуть тимчасові викиди забруднюючих 
речовин, що утворюються при проведенні буді-
вельних робіт, які в цілому на стан повітряного 
середовища не впливають. На стадії експлуатації 
– викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин від маневрування автомобілів на авто-
мобільній стоянці та в зоні розгрузки товарів.
• на водні ресурси – впливає на підземні води, а 

саме на водоносний горизонт , що експлуатуєть-
ся, шляхом забору води.
• на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єк-

ти – негативних впливів не передбачається;
• техногенне та соціальне середовища – негатив-

них впливів не передбачається; 
Відходи, що утворилися в процесі будівельних 

робіт та експлуатації магазину передаються ін-
шим споживачам або підприємствам, установам 
та організаціям, що займаються збиранням, об-
робленням та утилізацією відходами.                                                                                                         
Проєктована діяльність не входить до переліків, 

зазначених у статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» і не підлягає оцінці впливу 
на довкілля.
Кількісні і якісні показники оцінки екологічного 

ризику та безпеки для життєдіяльності населення 
планової діяльності, а також заходи, що гаранту-
ють здійснення діяльності відповідно до екологіч-
них стандартів та нормативів
Неканцерогенний ризик для здоров’я населення 

за впливом забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі вкрай малий і такий вплив можна 
вважати допустимим. Не існує імовірність виник-
нення шкідливих ефектів у населення. Соціаль-
ний ризик планованої діяльності визначається 
як ризик для групи людей, на яку може вплинути 
впровадження об’єкта господарської діяльності, з 
урахуванням особливостей природно-техноген-
ної системи. Рівень соціального ризику планової 
діяльності є умовно прийнятим.
Перелік залишкових впливів.
Залишкові впливи відсутні.
Заходи щодо інформування громадськості про 

планову діяльність, мету і шляхи їх здійснення
При виникненні питань з боку громадськості 

щодо реконструкції  їй буде надана вичерпна ін-
формація і представлені всі необхідні матеріали 
і документи. З зауваженнями  та пропозиціями 
громадяни мають можливість на протязі 30 кален-
дарних днів (з моменту виходу публікації) зверта-
тися до органів місцевого самоврядування або до 
Замовника: Солоненко В.В. тел. 063-192-42-80

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Данні про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення

Об’єкт – Будівництво магазину продовольчих 
та непродовольчих товарів за адресою: Київська 
обл., Фастівський район, смт. Глеваха, вул. Вок-
зальна кад. № 3221455300:01:075:0001.
Магазин продовольчих та непродоволь-

чих товарів розташований на земельній ді-
лянці площею 0,50 га (кадастровий номер 
3221455300:01:075:0001) за адресою: Київська 
обл., Фастівський район, смт. Глеваха, вул. Вок-
зальна.  Форма роботи магазину - самообслугову-
вання з розрахунком через централізовані касові 
вузли.
Площа торгового залу включає в себе площу 

для розміщення торгівельно-технологічного об-
ладнання, вузлів розрахунку кас, робочих місць 
продавців та площу покупців, а також площу 
проходів. Всі приміщення розташовані з ураху-
ванням поточності максимального скорочення 
шляхів, відсутності зустрічних потоків сировини 
і готових харчових продуктів, персоналу та від-
відувачів. Розміщення торгово-технологічного та 
холодильного обладнання забезпечує до нього 
вільний доступ.
У магазині передбачена реалізація наступного 

асортиментного переліку продовольчих товарів: 
прохолодні напої в с/у; соки в с/у; води з/в; пиво 
в с/у; хлібобулочні вироби фасовані; кондитер-
ські вироби фасовані; цукерки в с/у; печиво в с/у; 
консерви в асортименті; спреди; вершкове масло; 
кисломолочна продукція в с/у; ковбасні вироби, 
м’ясні копченості в асортименті; сири тверді, 
плавлені; маргарин, жири с/ в; риба копчена, со-
лона, пресерви в с/у; бакалійна група товарів в 
с/у; кава в с/у; чай в с/у; какао в с/у; спеції, оцет, 
масло рослинне в с/у; заморожені напівфабрика-
ти в асортименті; морозиво в с/у; діабетичні про-
дукти в с/у; дитяче харчування в с/у; яйця курячі 
в с/у; яйця перепелині в с/у; овочі; фрукти; м’ясо 
сире, кури сирі і їх частини; риба свіжоморожена, 
морепродукти в с/у; табачні вироби.
Продаж промислових (супутніх) товарів перед-

бачається на окремій ділянці торгового залу. В 
асортимент супутніх товарів входять: одноразо-
вий посуд, серветки, засоби гігієни в т. ч. дитячої 
гігієни, канцтовари, косметика, паперові вироби 
для домашнього господарства.
Водопостачання магазину здійснюється від водо-

провідної мережі міста.
Водовідведення здійснюється до каналізаційної 

мережі міста. На випуску влаштовують сепаратор 
жиру СЖ-0,5.
Електропостачання здійснюється від існуючої 

електричної мережі міста.
Повітряне опалення здійснюється за допомогою 

електричних конвекторів.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впли-

вати на стан навколишнього природного середо-
вища з урахуванням можливості виникнення над-
звичайних екологічних ситуацій
Характеристика видів впливів планованої діяль-

ності на компоненти навколишнього середовища 
наступні:
• на клімат і мікроклімат – негативних впливів не 

передбачається;
• на геологічне середовище – негативних впливів 

не передбачається;
• на земельні ресурси – додаткової земельної 

ділянки не потрібно;
• на ґрунти – негативних впливів не передбача-

ється;
• на атмосферне повітря – при будівництві: дже-

релом забруднення атмосферного повітря будуть 
тимчасові викиди забруднюючих речовин, що 
утворюються при проведенні будівельних робіт, 
які в цілому на стан повітряного середовища не 
впливають. На стадії експлуатації – викиди в ат-
мосферне повітря забруднюючих речовин від ма-
неврування автомобілів на автомобільній стоянці 
та в зоні розгрузки товарів.
• на водні ресурси – негативних впливів не пе-

редбачається;
• на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єк-

ти – негативних впливів не передбачається;
• техногенне та соціальне середовища – негатив-

них впливів не передбачається; 
Відходи, що утворилися в процесі будівельних 

робіт та експлуатації магазину передаються ін-
шим споживачам або підприємствам, установам 
та організаціям, що займаються збиранням, об-
робленням та утилізацією відходами.                                                                                                         
Проєктована діяльність не входить до переліків, 

зазначених у статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» і не підлягає оцінці впливу 
на довкілля.
Кількісні і якісні показники оцінки екологічного 

ризику та безпеки для життєдіяльності населення 
планової діяльності, а також заходи, що гаранту-
ють здійснення діяльності відповідно до екологіч-
них стандартів та нормативів.
Неканцерогенний ризик для здоров’я населення 

за впливом забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі вкрай малий і такий вплив можна 
вважати допустимим. Не існує імовірність виник-
нення шкідливих ефектів у населення. Соціаль-
ний ризик планованої діяльності визначається 
як ризик для групи людей, на яку може вплинути 
впровадження об’єкта господарської діяльності, з 
урахуванням особливостей природно-техноген-
ної системи. Рівень соціального ризику планової 
діяльності є умовно прийнятим.
Перелік залишкових впливів.
Залишкові впливи відсутні.
Заходи щодо інформування громадськості про 

планову діяльність, мету і шляхи їх здійснення
При виникненні питань з боку громадськості 

щодо реконструкції  їй буде надана вичерпна ін-
формація і представлені всі необхідні матеріали 
і документи. З зауваженнями  та пропозиціями 
громадяни мають можливість на протязі 30 кален-
дарних днів (з моменту виходу публікації) зверта-
тися до Замовника: Друккер А.Є., тел.: +38(063) 
192-42-80.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Данні про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення



88 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

Увага всім землевласникам (землекористувачам), ділянки 
яких мають спільні межі із земельною ділянкою  в натурі (на 
місцевості), яка перебуває у постійному користуванні Дер-
жавного підприємства «Міжнародний аєропорт «Бориспіль» 
під існуючою забудовою ( інженерно – технічні та соціально 
– побутові об’єкти) по пров. Аєродромний, 1 у м. Бори-
спіль. 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 земельної ділянки . Місце, дата та 
час збору: Киівська обл, Бориспільський р-н, село Гора, 
вулиця Бориспіль – 7  20  вересня  2021р о 10.00. При собі 
обов’язково мати документ, що посвідчує особу. 

За довідками звертатися: т. (063) 252-55-81.

ОБ’ЯВА

Відповідно до Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» з метою одержання та врахуван-
ня пропозицій і зауважень громадськості Бучанська 
районна державна адміністрація оприлюднює Заяву 
про визначення обсягів стратегічної екологічної оцін-
ки проекту документу державного планування - «Де-
тальний план території будівництва Великої кільцевої 
автомобільної дороги навколо м. Києва від автомо-
більної дороги Київ – Чоп (М-06) до автомобільної 
дороги Київ – Одеса (М-05) (орієнтовною площею 
220 га) на території Бучанського району Київської 
області».
Повна назва документа державного планування та 

стислий виклад його змісту: «Детальний план терито-
рії будівництва Великої кільцевої автомобільної до-
роги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ 
– Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса 
(М-05) (орієнтовною площею 220 га) на території 
Бучанського району Київської області». Необхідність 
розроблення детального плану обумовлена будівни-
цтвом транспортної мережі, організацією транспорт-
ного і пішохідного руху, визначенням планувальних 
обмежень використання території, забезпеченням 
екологічних умов використання запроектованої те-
риторії.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження 

документа державного планування:орган згідно з 

Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».
Передбачувану процедуру громадського обговорен-

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

10.09.2021 по 24.09.2021;
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 
державного планування: в приміщені Бучанської 
районної державної адміністрації за адресою: вул. 
Інституцька, 22, м. Буча, Київська обл., 08293, а та-
кож на офіційному сайті https://buchanska-rda.gov.ua 
протягом 15 днів з дня оприлюднення цього повідом-
лення.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропо-
зиції, його поштова та електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій: Бучанська районна 
державної адміністрації за адресою: вул. Інституцька, 
22, м. Буча, Київська обл., 08293.
Електронна адреса: vdoc@buchanska-rda.gov.ua
Строк: з 10.09.2021 по 24.09.2021;
Відповідальна особа: в.о. начальника відділу місто-

будування та архітектури Бучанської районної дер-
жавної адміністрації – Пащенко Л. В.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформа-

ції, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування: Бучан-
ської районної державної адміністрації за адресою 
вул. Інституцька, 22, м. Буча, Київська обл., 08293.
4. Необхідність проведення транскордонних кон-

сультацій щодо проекту документа державного 
планування: зважаючи на географічне положення 
проектованої території транскордонні наслідки реалі-
зації проекту документу «Детального плану території 
будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги 
навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ – Чоп 
(М-06) до автомобільної дороги Київ – Одеса (М-05) 
(орієнтовною площею 220 га) на території Бучансько-
го району Київської області» для довкілля, у тому чис-
лі 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) (орієнтовною площею 220 га) на території Бучанського району Київської області»


