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«КАЧАЙ ГАЗ» АБО ЧОМУ УКРАЇНА ПОВИННА 
 МАТИ «ПЛАН Б» У ГАЗОВОМУ ПИТАННІ
Ціна на газ в Європі на відкритті торгів вперше в історії переви-
щила 1 тис. доларів за тисячу кубометрів. Водночас, уряд запев-
няє, що гарантує ціну побутовим споживачам, зафіксовану річ-
ним контрактом НАК "Нафтогаз" на рівні 7,96 грн. за кубометр.
На фоні загрози добудови "Північного потоку-2", політично-економічного 
скандалу з Угорщиною, яка підписала угоду з "Газпромом" на постачання 
4,5 млрд кубометрів російського газу в обхід України - Києву потрібно пред-
ставити свій «План Б». Він повинен стосуватися 3 речей: збереження транзи-
ту газу в Європу, забезпечення внутрішнього ринку за цінами, які де- факто 
можуть оплачувати споживачі, збільшення видобутку власного палива.
На цьому наголосив експерт енергетичного ринку –Тарас Кузь-
мик із Інституту вивчення проблем верховенства права, коментую-
чи поточну ситуацію на міжнародному та національному ринку газу.
"За даними самого оператора газотранспортної системи України, угор-
ський напрям займає 21,2% від загального обсягу транзиту через нашу 
територію. Тобто, це серйозний виклик. Інша справа, що Україна повин-
на була вже давно підстрахуватися у випадку виникнення таких ситуацій. 

Продовження матеріалу на 2 сторінці
Плодіться і розмножуйтеся…якщо зможете…
На Україну, на жаль, чекає подальший спад населення. Влада поки не може випра-
вити ситуацію. Проте рецепт порятунку є…
Чисельність населення в Україні, за офіційними оцінками, на 1 січня 2021 р. стано-
вила 41588,4 тис. осіб. (на 1 квітня 2021року - 41488,0 тисяч осіб). 
Але якщо порівняти цифри 2020 року нас стало менше аж на 314,1 тисяч і при 
цьому, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю на-
роджених: на 100 померлих – 48 живонароджених. Фахівців вважають, що сут-
тєвий вплив на соціально-економічну ситуацію в країні мають такі виклики як 
збройна агресія Російської Федерації проти України та тимчасова окупація части-
ни її території, демографічна криза, епідемічна ситуація, пов’язана з поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19… Але коронавірус лише прискорив спад 
населення, який триває вже кілька десятиліть і збільшити чисельність населення 
– є завданням вкрай складним, таким, що можна вирішити, але не за рахунок 
народжуваності. Що ж не так з нашою демографією і що нас врятує від фактичного 
вимирання?
Продовження матеріалу у наступному номері «Нової Доби»

Український середній клас – мрія чи державна стратегія? 
Середній клас - основа будь-якого суспільства, а для економіки що розви-
вається, такої як в Україні - ця категорія людей має особливо важливе значен-
ня. Кого ж ми могли б зараховувати до середнього класу? Скільки заробляють 
його представники? Які зміни відбуваються з цим соціальним прошарком 
протягом останніх екстремальних років? І чому розвиток середнього класу 
нерозривно пов'язаний з економікою знань? Ці питання в Україні не є пріо-
ритетними для нинішньої влади... а марно.
Суспільство завжди неоднорідне, але кого треба відносити до багатих чи бідних, 
нам інтуїтивно зрозуміло. Але що являє собою середній клас? Розподіл на багатих 
і бідних річ суб'єктивна? Так. А об'єктивно кордон бідності ви ніколи не проведе-
те. Людина, яку більшість суспільства вважає багатою, може суб'єктивно відчувати 
себе бідною, тому що вона, насправді обертається в інших колах і є орієнтованою 
на інші стандарти споживання і витрачання     

 Продовження у наступному номері «Нової Доби»

novadoba.kiev.ua
044 2233373
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Антикризова рада громадських організацій неод-
норазово зверталася до уряду, НАК "Нафтогаз", ГТС 
України тощо з тим, щоб такий план Б був розро-
блений. Про плани РФ максимально пускати тран-
зит блакитного палива в обхід України було відомо 
вже не один рік, найбільш інтенсивно - увесь 2021 
рік. Польща і Німеччина підстрахували себе, Угор-
щина, як бачимо, пішла на прямі домовленості з 
"Газпромом", не дивлячись на якусь загальну політи-
ку Євросоюзу. У нас є політична підтримка США, 
втім, у разі дефіциту газу взимку - це буде виключ-
но наша проблема. І породжена вона безсистемні-
стю дій в даному напрямі", - зазначив Кузьмик.
До очевидних прорахунків у "газових війнах" 
на міжнародній арені додається і проблема 
із низькою платоспроможністю населення на 
внутрішньому українському ринку: ціни на газ 
нерівномірно розподілятимуться поміж  регіо-
нами України й найдорожчим виявиться пали-
во для малих і середніх міст, у яких заробітна 
плата в рази менше за київську, львівську тощо
Наприклад, у Черкасах тариф на тепло для на-
селення вже зріс на 35%, а зростання серед-
ньої заробітної плати практично невідчутне.
Окрім того, та сама низька платоспромож-
ність населення і паралельне зростан-
ня тарифів тиснутиме на бюджет країни. 
У сусідній Польщі соціальну допомогу на опла-
ту енергоносіїв отримує 1,5% домогосподарств, 
натомість в Україні приблизно - 35%. За остан-
ній рік загальна кількість боргів українців за 
комунальні послуги збільшилася у 1,5 рази. 
Станом на серпень борги за комуналку сягнули 
64,4 млрд. гривень, а з настанням опалювального 
сезону ця цифра буде стрімко зростати, прогнозу-
ють в партії Промисловців і підприємців України.
"Високі ціни на природний газ поглиблюють кризу в 
промисловості: зупинка Одеського припортового за-
воду, складна ситуація в цілому в хімічній галузі, ви-
робництві цукру тощо", - вважає Вадим Гордін, провід-
ний експерт Інституту самоорганізації населення .
Вихід тут полягає у двох речах: збільшення видоб-
утку власного, порівняно дешевого газу, та більш 
структурна політико-дипломатична робота із союз-
никами з ЄС і США, яка буде спрямована на збе-
реження Україною статусу транзитної держави. 
Принаймні до означеного 2024 року, з подальшим 
підписанням інших, вигідних для нас контрактів.
Такий план має представити сама Україна, але 
водночас він повинен бути вигідний нашим євро-
пейським партнерам. Як показала ситуація із Угор-
щиною, превентивна робота тут вкрай важлива. 
Після прийняття Будапештом рішень про транзит 
газу в обхід України – вже пізно стало обурювати-
ся, викликати послів тощо - момент був втрачений!
"Загалом потрібні чіткі кроки щодо подолання ви-
щезгаданих загроз, які постали за лічені тижні до 
початку опалювального сезону в Україні. Ми закли-
каємо уряд, суб'єктів газового ринку, тепловиків 
тощо - разом із експертами обговорити існуючі про-
блеми та дійти консенсусу, який розірве замкнене 
коло боргів населення, бізнесу, теплоенерго тощо. 
А на геополітичному рівні - Україна має ініціювати 
вироблення спільної конструктивної позиції з США 
та ЄС по збереженню свого статусу транзитера 
російського палива", - підсумував Вадим Гордін.

Увага! Фотоконкурс “Нової Доби”- “Пам’ятники Київщини”
УМОВИ КОНКУРСУ:

Ви – житель або гість Київщини і побачили цікавий пам’ятник у місцевості, де 
ви перебуваєте – зробіть його фото і відправьте до нас на електронну пошту 
– info@novadoba.kiev.ua Ми опублікуємо кожне фото у розділі “Фотоконкурс 
“Пам’ятники Київщини” і 25 грудня 2021 року, оголосимо трьох переможців 
нашого конкурсу!
Вимог до форматів фото -немає.
Підпишіть його своїм прізвищем ім’ям та пор-батькові і зазначте місце зйомки 
(село, селище, район, ОТГ)
Відбір зробить редакційна колегія “Нової Доби” на свій розсуд
Переможець Конкурсу отримає:
1 місце – Екскурсія на “Мамаєву слободу” (Екопарк м. Київ для 2 осіб) + річна 
передплата поштою газети “Нова Доба”
2 місце – Екскурсія на стайню з катанням на конях у Київській області +річна 
передплата поштою газети “Нова Доба”
3 місце – екскурсія на страусину ферму для двох +річна передплата поштою 
газети “Нова Доба”
ще 2 учасникам буде надіслано книгу “Новий довідник з Історії України”
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Шановні читачі «Нової Доби», за вашими численними зверненнямими продовжуємо 
публікацію персонального та партійного складу міських рад Київщини
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про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є нове будівництво адміністративно-логістичного комплексу ТОВ «Кроноспан УА» з перевантажувальним терміналом для тим-
часового зберігання плит ДСП, ОСП, загальним об’ємом одночасного зберігання до 114340 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’їзна заліз-
нична колія з розгалуженням; 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; адміністративно-побутова будівля; 
резервуар дощових стоків; очисні дощових стоків; септики побутових стоків; некапітальні тентові склади №№ 1-5; відкрита площадка для розванта-
ження; дві водозабірні свердловин.
Загальна площа ділянки – 13,0464 га.
Місце провадження планованої діяльності: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 47-В.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце про-
вадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроноспан УА». Код ЄДРПОУ 33273907. 
Адреса: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 47-В.
Телефон: + 380334443610 . Факс: + 380334443619.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 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, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 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 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (згідно ст. 37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»).
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх заплано-
ваних громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної 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 громадських 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 планованої 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, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 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 другому пункту 5 цього оголошення. 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 150 аркушах та Додатки. ______________________________________________________   
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
ТОВ «Кроноспан УА». Адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 14, офіс 416. Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами – 29.10.2021. 
Контактна особа – Степаненко Юлія Сергіївна, тел.: (067) 820-28-65.
Калинівська селищна рада. Адреса: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт Калинівка, вул. Центральна, 57. Дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами – 29.10.2021. Контактна особа – голова Олексенко Юлія Олексіївна.
Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, електронна адреса: http://eia.menr.gov.ua. Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документа-
ми – дата подачі підприємством до Єдиного реєстру ОВД – 28.10.2021 (внесення Департаментом екології та природних ресурсів Київської ОДА до 
Єдиного реєстру ОВД – протягом трьох робочих днів з дня отримання).
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна 
особа)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
 про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської 

області на 2022 рік
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» департамент економіки та цифровізації Київської облдержадміністрації оприлюднює 
для громадського обговорення Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Київської області на 2022 рік, яка розміщена за посиланням https://cutt.ly/YRlpLVk. 
Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації.
Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми надаються до департаменту економіки 
та цифровізації Київської 
облдержадміністрації (пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196), електронна пошта: strategy@econkoda.gov.ua. 
Контактний тел.: (044) 286-81-25»

Державне Підприємство «Антонов» (код ЄДРПОУ 14307529, : 03062, місто Київ, вул. АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА, будинок 1. Контакт-
ний номер телефону:(044) 454-34-08, (044) 454-33-43. Електронна адреса: misultanova@antonov.com) повідомляє, що отримало 

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 

«Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) з ділянки «АНТОНОВ-2» Ірпінського родовища, що розташована в смт Го-
стомель Київської області та використовуються для задоволення господарсько-побутових та виробничих потреб струк-
турного підрозділу - Майданчику № 2 (льотно-випробувальна i доводочна база ДП «АНТОНОВ»)» (реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2021617968) від 21.10.2021р. № 05.2-10/159, виданий 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля). З повним текстом Висновку з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності можна ознайомитися в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля: http://eia.menr.
gov.ua/uk/case/id-7968.
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