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НА КИЇВЩИНІ З‘ЯВИВСЯ НОВИЙ 
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО 

ТИПУ

27 січня, Міністр соціальної політики 
України Марина Лазебна та заступник 
голови Київської облдержадміністра-
ції Жанна Осипенко взяли участь у 
відкритті дитячого будинку сімейного 
типу на базі родини Ханадєєвих у м. 
Фастів. Родину відвідали також народ-
ний депутат Олег Дунда та Фастівсь-
кий міський голова Михайло Нетяжук.

«Будинок, в якому проживатиме сім’я, 
придбано у 2021 році за рахунок суб-
венції з державного бюджету місцевим 
бюджетам для підтримки та розвитку 
сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних. Держава 
усіляко підтримує створення дитячих 
будинків сімейного типу, щоб діти 
могли відчувати батьківську турботу, 
рости та виховуватися у комфортному 
соціальному оточенні», – зазначила 
Жанна Осипенко.
Гості поспілкувалися з батьками-вихо-
вателями та дітьми – родина виховує 
шість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Від Київської 
обласної державної адміністрації сім‘я 
отримала цінні подарунки: планшети, 

Пристоличний регіон – лідер за до-
ходами від туризму. Іноземці їдуть 

недивлячись на ковід
Пристоличний регіон увійшов у п’ятірку 
областей за обсягами сплати тури-
стичного збору за даними Державного 
агентства розвитку туризму України. 
Відтак за 2021 рік із Київщини до бюд-
жету країни надійшло 15,3 млн грн.
На цьому сьогодні, 25 січня, акценту-
вав очільник Київської обласної дер-
жавної адміністрації Василь Володін. 
«Коронавірус негативно позначився 
на всіх сферах, у тому числі й на тури-
стичній. Люди не мають активної мож-
ливості подорожувати та відкривати 
для себе світ, але натомість отримали 
шанс більше дізнатись про рідні місця. 
Тож ми з командою активно працювали 
над розвитком внутрішнього туризму в 
пристоличному регіоні.

І той факт, що ми увійшли в п’ятірку кра-
щих в Україні, якнайкраще підтверджує 
ефективність проведеної роботи», – 
прокоментував Василь Володін.Зазна-
чимо: більше дізнатись про туристичну 
мапу пристоличного регіону можна на 
сайті «Мандруй Київщиною».

Хочеш миру – готуйся до війни. Як 
організовують тероборону 

Київщини
Київщина – перша область в Україні, 
яка прийняла обласну програму тери-
торіальної оборони та буде посилено 
працювати над виконанням всіх її 
заходів. Як зазначив голова КОДА 
– В.Володін, щоб відшліфувати всі 
процеси організації територіальної 
оборони Київщини, він зібрав служ-
бову нараду. У ній взяли участь ко-
мандувач Сил тероборони Збройних 
сил України Юрій Галушкін, командир 
тероборони Київської області Олек-
сандр Коваль, голова Координацій-
ної ради учасників АТО/ООС Віталій 

Баранов, командири військових 
частин, очільники всіх районів, а 
також представники поліції, ДСНС, 
депутатського корпусу та структурних 
підрозділів облдержадміністрації.  За 
словами Василя Володіна, згідно із 
законом України “Про основи націо-
нального спротиву”, який вже вступив 
у силу, у кожній області має бути роз-
горнута бригада, а в кожному районі 
– батальйон. Це все на Київщині вже 
зробили. Тож наразі сфокусовані на 
таких питаннях: розгортання мережі 
пунктів постійної дислокації;
забезпечення бригад приміщеннями 
для зберігання зброї 

та іншого необхідного матеріаль-
но-технічного забезпечення;
забезпечення стійкої системи управ-
ління, у тому числі систем оповіщення 
та зв’язку.
Паралельно триває робота щодо уком-
плектування батальйонів. Йдеться 
як про укомплектування управління 
бригади та батальйонів, так і контрак-
тування резервістів, додав Василь 
Володін.

Країни, що не поважають український суверінітет 
або чому влада не вживає “відповідних заходів” до 

тих, хто підспівує російським агресорам в ООН?
Наприкінці минулого року, третій комі-
тет Генасамблеї ООН на своєму за-
сіданні схвалив проєкт посиленої резо-
люції щодо ситуації з правами людини в 
Криму. Це рішення привітав український 
Міністр закордонних справ – Дмитро 
Кулеба, він відзначив, що у документі 
вперше зафіксована підтримка Кримсь-
кої платформи… Щиро радіючі від того, 
що таке голосування відбулося, мене 
не полишає занепокоєння від від того 
факту, що у МЗС, поки що, жодним чи-
ном не озвучували: у який спосіб будуть 
покарані ті, хто в ООН голосував проти 
резолюції, а відтак і проти українського 
суверінітету над усіма своїми територія-
ми…

Документ підтримали 64 країни, 93 утримали-
ся і 20 проголосували проти, а саме: Вірменія, 
Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Ери-
трея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, 
Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, 
Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве. 
Як бачимо, у цьому строкатому вінегреті, пере-
плелися, країни -вигнанці, авторитарні азіатсь-
кі та людоєдські африканські режими.

Голосуй або програєшь?
Однак почати хотілося б з вельми цікавого 
списку країн, що утрималися при голосуванні. 
Серед утриманців є країни, які позиціонують 
себе, як українські прихильники і є нашими 
великим торговими партнерами, наприклад: 
Бразилія, Чилі, ПАР, ОАЕ, Катар, Сау-
дівська Аравія, Південна Корея, Сінга-
пур тощо. Я вважаю, що українському 
Урядові, до остаточного голосування 
по цій Резолюції, треба, як кажуть, 
попрацювати з цими країнами аби 

їхнє керівництво, мало чітке уявлення 
про масштаб проблем, які РФ, своїми 
агресивними діями створила не лише 
для України, але й для усього світу! 
Адже Статут ООН, абсолютно одно-
значно забороняє застосування сили 
проти територіальної цілісності дер-
жав, зокрема шляхом анексії, окупації 
або будь-якої іншої форми розчлену-
вання державної території. Потрібно 
щоденно нагадувати країнам, “що 
сумніваються”, що цей принцип виник 
одночасно з самим утворенням суве-
ренних держав у світі. Тоді як розвиток 
принципу заборони сили та загрози 
силою, сприяв розвитку принципу тери-
торіальної цілісності, пов’язуючи неза-
конність застосування сили з незакон-
ністю наслідків… Окрім того, документ 
закликає Росію припинити «безпідстав-
ні затримання та арешти» жителів Кри-
му та звільнити громадян України, які 
перебувають за ґратами «незаконно», а 
також у ньому наголошується на винят-
ковій відповідальності окупанта, тобто 
Росії , щодо забезпечення окуповано-
го Криму усім необхіднисм, зокрема 
питною та прісною водою. Тому, навіть 
утримуючись при голосуванні за Резо-

люцію, яка засуджує агресію і відтор-
гнення від України, значної частини її 
території, відповідні Уряди держав, на 
мій погляд, ставлять під сумнів власну 
територіальну цілісність і непоруш-
ність кордонів.

Друг мого ворога…
Вони не бачуть порушення прав люди-
ни в окупованому Криму. Колаж газети 
“Нова Доба”. Фото з відкритих джерел.
Ще більше роздратування виклика-
ють країни, які проголосували проти 
Резолюції щодо ситуації з правами 
людини в Криму. І тут мова не йде про 
людожерські режими – сателіти Росії, 
на кшталт Білорусі, КНДР, Куби, Зім-
бабве, Судану, Венесуели тощо – у цих 
країнах, при владі є незаконнообрані 
диктатори, для котрих права людини 
вже давно є просто пустим звуком. 
Але повне розчарування викликає 
позиція Індії та Китаю, які прекрасно 
знають, що таке сепаратизм і агресія, 
і які, водночас є нашими найбільшими 
торговими партнерами. Незрозумілою і 
недружньою до України є також позиція 
пострадянських країн, які самі,
ПРОДОВЖЕННЯ НА СТОР. 2

«Американські гірки» української економіки

Який стан української економіки зараз і куди вона рухається? Як змінювався еко-
номічний ландшафт країни протягом останнього десятиліття? Які сектори економіки 
стали локомотивом зростання, а які поступово приходять у занепад? Яким галузям 
банки надали найбільше кредитів і які з них неможливо повернути? Продовження на стор. 7
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у будь-який час можуть стати жертвами російськоїх агресії і стосовно яких, росій-
ські політики неодноразово висловлювали територіальні претензії, наприклад Ка-
захстан. Ще буквально, навесні цього року, із російської Держдуми лунали заклики, 
що “російський простір відновить свої кордони (за рахунок Казахстану – О.С.) і буде 
наведений порядок“. А у грудні 2020 року депутат державної думи від партії “Єдина 
Росія” В’ячеслав Ніконов на телебаченні заявив, що “Казахстану просто не існувало, 
північний Казахстан взагалі не був заселений”. Натомість, Україна завжди поважала 
територіальну цілісність та суверінітет Казахстану. Між нашими країнами встано-
вилися добросусідські відносини, на основі Договору про дружбу і співробітництво 
між Україною і Казахстаном від 20.01.1994., а загальний обсяг торгівлі (товарами 
і послугами) між Україною і Казахстаном склав у 2020 році – $813,4 млн., експорт 
українських товарів і послуг до Казахстану за цей період склав $365,9 млн., імпорт 
з Казахстану в Україну за цей період склав $447,5 млн. Прямі інвестиції з України до 
Казахстану за 2020 р. склали $1,1 млн. та у порівнянні з 2019 р. збільшилися на $0,2 
млн. або на 22,2%.У своєму інтерв’ю українському Інтернет-порталу LegalHub Посол 

Казахстану в 
Україні Дархан 

Калєтаєв розповідав про те, що Казахстан може збільшити постачання продукції 
нафтохімічної, металургійної, харчової, хімічної, машинобудівної, будівельної га-
лузей.Великий потенціал для розвитку співробітництва, на думку посла, є в галузі 
сільського господарства. Але, мабуть, головною ідеєю, яку озвучив посол, став 
геоекономічний проект, спрямований на формування транспортного коридору 
через казахстанську та українську територію: «Україна, як і Казахстан, стоїть ве-
ликим магістральним маршрутом Великого Шовкового шляху. По ньому торгівля 
та інвестиції можуть рухатися від моря до Атлантики. Казахстан може виступити 
таким інвестиційно-фінансовим, транспортно-логістичним хабом, який просував би 
торгові потоки з Південно-Східної Азії до Східної Європи. Українська сторона вже 
має пропозиції щодо відкриття своїх представництв на Міжнародному фінансовому 
центрі «Астана» та в технопарку «Astana Hub».Отже, як з такими грандіозними еко-
номічними планами поєднуються голосування в ООН, які фактично не підтримують 
територіальну цілісність України, дуже складно пояснити. Як власне і позицію інших 
пострадянських держав, зорема Вірменії, Киргизстану, Білорусі. Зрозуміло – ці краї-
ни, знаходяться у екномічній та політичній залежності від країни – агресора, але 
тоді вони мають нести солідарну відповідальність за свою позицію в ООН. Станом 
на сьогоднішній день, загальний обсяг зовнішньої двосторонньої торгівлі товара-
ми між Україною та Киргизстаном, становив у січні-червні 2021 року – $24,41 млн. і 
збільшився порівняно з аналогічним періодом 2020 року – на $6,8 млн. або на 38%. 
Експорт товарів з України до Киргизстану – становив $23,45 мільйони (зростання 
на 41 % порівняно з аналогічним періодом 2020 р.). З Вірменією, у свою чергу, у 
2020 році обсяги торгівлі товарами та послугами становили $136,7 млн. У 2020 році 
в структурі українського експорту до Вірменії домінували: тютюн , м’ясо та їстівні 
субпродукти, чорні метали, молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний 
мед, цукор, електричні машини тощо. Одним словом, є чим ризикувати при подаль-
шому проведенні недалекоглядної міжнародної політики…

Відокремити зерна від полови!
Жертви розстрілів суданською хунтою мирних демонстрацій. 2021 р. Фото: https://www.wsws.org
З огляду на все вищесказане, на думку спадає, що можливо українській владі треба замислится над створенням списку не-
дружніх до Україні країн або запровадити інші санкційні механізми, які можна буде застосовувати до країн, які систематично 
виявляють неповагу та недружність до нашої країни. В рамках подібних заходів можна було б застосовувати повне або часткове 
переривання економічних відносин, заборони на будь-які види повідомлень, заморожування активів, заборону на постачання 
озброєнь та військової техніки, заборону на переміщення тощо.Сергій Сидоренко з “Європейської правди“, вважає, що: “санкції 
проти тих, хто голосує проти України в ООН, мають бути. Але необхідно диференціювати їх, розуміючи, що голосування спільно 
з Росією мають різні обставини і не завжди прирівнюються до визнання “російського Криму”.Наприклад, Вірменія чи Сербія 
голосують разом з Москвою, однак у заявах від імені своїх держав, вони ніколи невизнавали Крим – російським ба навпаки, 
наголошували на визнанні цілісності України”.
 “Також важливо розуміти” – говорить Сергій Сидоренко у коментарі для “Нової Доби”, “що нинішні кримські резолюції ООН 
йдуть значно далі за питання цілісності України. У цих резолюціях дуже багато йдеться про права людини, і саме через це є 
держави, які голосують проти них. Бо вочевидь, не хочуть аби подібні рішення ухвалювали стосовно них, наприклад: Китай. 
Тоді як Нікарагуа, скажімо, встановивши дипломатичну присутність у Криму – явно перетнуло “червону лінію”, і на такі недружні 
кроки, наша держава має реагувати.

Сергій Сидоренко
журналіст-міжнародник

На думку, Вадима Гордіна, директора міжнародного департаменту Інституту розвитку самооргані-
зації населення: ” такі заходи (диференційовані санкції проти недружніх держав – О.С.), насам-
перед, можна було б застосувати проти країн, які не лише підтримують російських окупантів, а 
й самі порушують права людини у власних країнах – таких, наприклад, як Нікарагуа, де щойно 
завершилися невизнані жодною демократичною країною “вибори”, де “переміг” диктатор Ортега, 
який усівся у своє крісло ще за часів Брежнєва! Або проти Судану, де військова хунта, влаштувала 
військовий заколот і розстрілює мирних демонстрантів, але при цьому впритул не бачить жодних 
порушень прав людини у Криму”. Я вважаю, що українське зовнішньополітичне відомство, повин-
но чітко реагувати і вживати, як кажуть, відповідних заходів, що скажімо – Афганістану, де після 
встановлення легітимної влади у Афганістані, потрібно чітко встановити, чи зберігається у новому 
уряді цієї країни, позиція щодо Криму, яку визначив ще колишній президент Карзай, який офіційно 
заявляв: «Ми поважаємо рішення людей в Криму, яке було зроблене на нещодавньому референдумі. Це свідчить про те, що 
Крим є частиною Російської Федерації». До речі, після цієї заяви для Афганістану не настало жодних дипломатичних або 
політичних наслідків. Як власне і для ще одного “російського друга” – Зімбабве, оскільки міністр охорони навколишнього се-
редовища – Касукувере, став першим неросійським політиком, який відвідав Крим з моменту його анексії в березні 2014 року, 
“щоб надати поради щодо боротьби з міжнародними санкціями”… Справді, влада його країни добре знається на цьому питанні, 
оскільки ЄС та США наклали санкції на Зімбабве, ще два десятиліття тому, після рішення тогочасного керівництва держави 
розпочати земельну реформу, унаслідок якої частина громадян Зимбабве залишилась без цієї самої землі. Але і цей “візит” 
також минувся без наслідків для зимбабвійського режиму, який продовжує, як кажуть росіяни “на голубом глазу” голосувати в 
ООН солідарно з режимом Путіна.Прекрасно функціонують в Україні бізнесмени, організації та дипломатичні представництва 
інших держав, які систематично виявляють ворожу позицію щодо України. Редакція газети “Нова Доба”, планує направити 
запити до українського МЗС з метою отримати інформацію про те, які заходи дипломатичного та політичного характеру було, і 
ще буде застосовано до держав, які синхронно з путінським режимом голосують в ООН, а також проводять політику підтримки 
дій окупантів на окупованих територіях України.

В Київській області продовжує роботу 
центр соціально-психологічної допо-
моги при домашньому насильстві

В Київській області продовжує роботу центр соціально-психологічної допомоги, 
створений Київською обласною державною адміністрацією. Його допомогою кори-
стуються особи, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі. «Насильство – не може бути нормою в цивілізованому суспільстві. 
Тому держава має докласти максимум зусиль, щоб підтримати жертв насильства, 
та покарати кривдників. Минулого року за підтримки Першої Леді України Олени 
Зеленської було проведено масштабну роботу з відкриття таких пунктів допомо-
ги – шелтерів. Відтоді ми продовжуємо розпочату справу, і вже маємо два філіали 
центру. Сподіваюся, зможемо допомоги усім, хто потребуватиме нашої підтримки», 
– зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. Люди, які по-
трапляють до центру, зазвичай жінки, отримують там кваліфіковану психологічну 
та юридичну допомогу, соціальні послуги, а головне – місце, де вони почуваються 
в безпеці. Працівники центру роблять все, щоб клієнти мали  можливість якнай-
швидше  повернутися до нормальних умов життя. Скористатися допомогою Центру 
можуть особи постраждалі внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, домаш-
нього насильства та насильства за ознакою статі, торгівлі людьми або реальної за-
грози їх вчинення тощо, перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати. За період 2021 року у притулку мешкали 56 осіб, з них 19 
жінок від 18 років та 37 дітей. 213 клієнтів отримували консультації.
На даний момент у Київському обласному центрі соціально-психологічної допомоги 
мешкає 18 осіб.

На Київщині будують найбільший в Україні 
Центр надання адмінпослуг

У Білій Церкві продовжується створення сучасного Центру надання адміністративних 
послуг, який працюватиме в форматі «прозорого офісу». Очікується, що після завер-
шення всіх робіт він обслуговуватиме понад 220 тисяч осіб.
Про це сьогодні, 13 січня, повідомив перший заступник голови Київської обласної дер-
жавної адміністрації Дмитро Назаренко. «Минулого року ми розпочали на Київщині 
реалізацію масштабного проєкту – створення ЦНАПу в Білій Церкві. Це економіч-
но-соціальний об’єкт, який реконструюється у рамках «Великого будівництва». І він 
матиме такі потужності, щоб охопити послугами всіх жителів Білоцерківського району. 
Йдеться про понад 220 тисяч осіб і більш ніж 20 тисяч місцевих підприємців», – під-
креслив Дмитро Назаренко.
Загальна вартість проєкту складає майже 93 млн грн. Наразі на об’єкті на 100% ви-
конані підготовчі та демонтажні роботи та заміна вікон, на 90% – утеплення фасаду 
та покрівлі. Наразі будівельники проводять роботи з підсилення по поверхам будівлі.
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БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОХІД – ОСНОВА 
ЩАСТЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
Сучасний капіталістичний суспільний лад західної цивілізації досягнув вершини свого розвитку і 
очевидно занепадає. Пандемія Covid-19 ще більше загострила як економічні, так і фінансові про-
блеми. Цифровізація виробничих процесів, автоматизація і роботизація виробництва призводить 
до ліквідації робочих місць, а відтак, до зменшення бази оподаткування, що призводить до руй-
нування наявних інституцій соціального забезпечення. Як основу соціального компоненту нового 
суспільного ладу, впродовж останніх десятиріч, розглядають базовий або безумовний соціальний 
дохід як один зі способів розподілу суспільних благ та форму соціального забезпечення. Ми роз-
глядаємо БСД крізь призму щастя громадян України. Головним завданням уряду повинно стати 
усування з життя громадян факторів соціального дискомфорту. Базовий соціальний дохід як паси-

ний дохід забезпечує відчуття гідності громадянина, 
створює сприятливі умови для самореалізації люди-

ни, зміцнює національну ідентичність, забезпечує економіку і українського товаровиробника пла-
тоспроможним споживачем. Єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система розглядається 
як інструмент запровадження базового соціального доходу. ЄЦФОПС ліквідує корупційні схеми і 
слугує основою нової соціальної справедливості. Ключові слова: базовий соціальний дохід, щастя, 
новий суспільний лад, Єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система.

“Не повинен бути бідним громадянин такої багатої країни як Україна!”

Сучасний капіталістичний суспільний лад західної цивілізації досягнув вершини свого розвитку і, 
очевидно, занепадає. Пандемія Covid-19 ще більше загострила, як економічні, так і фінансові про-
блеми. Особливо це відчутно в соціальній сфері. Цифровізація виробничих процесів, автоматиза-
ція і роботизація виробництва, призводять до ліквідації робочих місць і цілих галузей виробництва, 
а відтак до зменшення бази оподаткування, внаслідок чого руйнуються наявні інституції соціально-
го забезпечення: пенсійна система, медична, освітня, захист малозабезпечених верств населен-
ня. Сучасні технологічні можливості руйнують існуючий суспільний лад, поглиблюючи прірву між 
жменькою супербагатих, багатих і рештою населення, значна частина якого вже знаходиться за 
межею бідності. Провідні політики і економісти cвіту зайняті пошуком виходу з ситуації, яку посилює 
безкінечна низка економічних, фінансових і політичних криз, а зараз і пандемія коронавірусу.
Сучасні виробничі технології дають можливість забезпечити людство всім необхідним для ситого, 
безбідного життя. Проблема в тому, що переважна більшість населення планети – неплатоспро-
можна. Маємо замкнене коло проблем, які наростають, поглиблюються і посилюються. Тобто світ 
страждає від застарілої системи розподілу суспільних благ, а це означає, що існуючий суспільний 
лад відмирає. Суспільство потребує нового підходу до способу розподілу суспільних благ і кон-
трольованого преходу на новий суспільний лад, тому що стихійний перехід, як це було в минулій 
нашій історії, людство може не пережити.  Як основу соціальної складової нового суспільного 
ладу, впродовж останніх десятиріч, розглядають ідею базового або безумовного соціального дохо-
ду як один зі способів розподілу суспільних благ і форму соціального забезпечення, згідно з якою 
кожен громадянин отримує

гарантований мінімум грошового забезпечення, який виплачується державою або органом місце-
вого самоврядування. Безумовний Базовий дохід (анг. Universal Basic Income або як його ще нази-
вають unconditional basic income (UBI)) – це періодична виплата готівкового платежу, безумовно 
надана всім на індивідуальній основі без перевірки коштів або вимоги працювати.
У 1986 р. заснована Європейська мережа основного доходу (The Basiс Income European Network 
(BIEN)), покликана сприяти інформованому обговоренню концепції базового доходу в Європі. Сут-
ність цієї концепції і можливість її реалізації в Україні донедавна не розглядалась.
Найбільш масштабно, на мою думку, до проблеми підійшли Гевлич І.Г. і Гевлич Л.Л. в роботі під 
назвою “Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України” [1]. 
Посилаючись на ряд міжнародних документів, вони пишуть: “Декларація прав людини наголошує: 
“Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхід-
них для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і куль-
турній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури і ресурсів кожної держави”. (стаття 22) та “Кожна лю-
дина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, 
житло, медичний огляд та відповідне соціальне обслуговуван-
ня, який є необхідним для підтримання здоров’я, добробуту її 
самої та її сім’ї і право на забезпечення в разі безробіття, хво-
роби, інвалідності , вдівства, старості чи іншого випадку втрати 
засобів до існування через незалежні від неї обставини” (стаття 
25). У статті 46 Конституція України декларує: “Громадяни ма-
ють право на соціальний захист, що включає право на забезпе-
чення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працез-
датності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 

законом”. Механізми соціального 
захисту залежать від національних традицій і можливостей”.
Але ці декларації гарно дивляться лише на папері. В реаль-
ності це важка державна машина – малоефективна в роботі і 
дорога в утриманні. Насправді розмір соціалього забезпечен-
ня детермінується рівнем розвитку економіки країни, рівнем 
доходів працюючого населення, вартістю утримання бюрокра-
тичної машини, що обслуговує програму соцзабезпечення і ко-
рупційною складовою.Але вихід є. Це Єдина цифрома фіскаль-
но-облікова платіжна система (ЄЦФОПС ). ЄЦФОПС – разом з 
радикальною податковою і пенсійною реформою – спрощує та 
здешевлює і збір коштів, і їх розподіл, усуваючи людський фак-
тор з процесу та гарантуючи нову соціальну справедливість і 
рівність в правах для всіх громадян України.В деякому сенсі 
базовий соціальний дохід є безумовною складовою системи 
соціального захисту населення з боку держави. На відміну 
від інших видів соціального захисту, надання базового дохо-
ду є безумовним, автоматичним для усіх громадян незалежно 
від їх віку, статі, фінансового становища, працевлаштування, 
місця проживання тощо. Варто зазначити, що ідея БСД зовсім 
не нова. У ХІХ столітті ця ідея викладалась у робтах Томаса 
Пейна і маркіза де Кондорсе (як одноразова виплата мінімаль-
ного доходу всім особам старше 21 року з податків на власників 
земельних ділянок). У 1918 р. математик, філософ, політичний 
мислитель, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури 
Бертран Рассел виступив за соціальну модель, одним з цен-
тральних аспектів якої була ідея гарантованого мінімуму. У 
1924 р. Майор Дуглас запропонував механізм “соціального кре-
диту”, що вимагав виплату всім домогосподарствам щомісяч-
ного “національного дивіденду”. 
Новий розвиток ідеї базового доходу отримали в Європі у 80-і 
роки ХХ ст. – у Данії, Нідерландах, Франції. Членами BIEN сьо-
годні є вчені, студенти, фахівці-практики у сфері соціальної 
політики, люди які беруть активну участь в роботі політичних, 
громадських, і релігійних організацій вже не тільки Європи, а й 
усього світу. Український інститут дослідження щастя розгля-
дає ідею БСД через призму щастя громадян України. На нашу 
думку, в цьому аспекті, головне завдання уряду є усування з 
життя громадян факторів соціального дискомфорту –всього 
того, що робить громадянина нещасним.
Базовий соціальний дохід або гарантований мінімум формуєть-
ся з доходу, отриманого від підприємств чи ресурсів, які нале-
жать державі (часто – соціальні дивіденди), і є основним компо-
нентом багатьох пропонованих моделей соціалізму.
Ми розглядаємо БСД не як урядову подачку бідним, або форму 
соціального забезпечення, а як належний акціонерові дохід в 
грошовому еквіваленті від інвестиції чи іншої власності, що ви-
користовується, і це є форма пасивного доходу. Це докорінно 
змінює сутність ідеї! Принизлива урядова подачка заміняєть-
ся капіталістичною нормою – це рента, як пасивний дохід 
співвласника землі, надр, угідь, держпідприємств та іншого. 
Така ідея відповідає Концепції сталого розвитку ООН і нашій 
концепції “держава щасливих людей”І

Продовження у наступному номері «Нової Доби»
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РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний план території 
земельної ділянки площею 3,6385 га в селі Крюківщина Бучанського району Київської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього

розробленого на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області № 1-01/Х8-11 від 04 листопада 2021р.

Замовник: Виконавчий комітет Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Вишнева міська рада.
Детальний план території (далі - ДПТ) розроблений з метою: 

уточнення положень генерального плану с.Крюківщина (планувальної структури та функціонального використання території); визначення містобудівних умов та обмежень; визначення потреб в установах та об’єктах 
обслуговування, місць їх розташування; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури 
та розміщення місць паркування т/з; охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін. Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 
Мета стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки площею 3,6385 га в селі Крюківщина Бучанського району Київської області: сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення 
охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі – ДДП). 
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування наведена у звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту ДДП, а також розміщена на 
офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.
Ознайомитися з проектом ДПТ та звітом про СЕО до нього можливо в приміщенні Вишневої міської ради, за адресою: 08132, Київська обл., Бучанський район, м.Вишневе, вул. Святошинська, 29 та на офіційному веб 
сайті vyshneve-rada.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Черній В.П., начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Вишневої міської ради. Тел. (04598) 5-15-93. 
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з «29» січня 2022р. по «28» 
лютого 2022 р. включно. 
Громадські слухання (презентація) проекту містобудівної документації та стратегічної екологічної оцінки до нього відбудеться за адресою: вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, у приміщенні міської ради «25» лютого 
2022 р. о 12:00 год.

Повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування «Детальний план території 
для розміщення виробничих, складських будівель та об’єктів громадського призначення в адміністративних межах Шпитьківської сільської 
ради Бучанського району Київської області, орієнтовною площею 11,5 га, за межами населеного пункту»
 На виконання статті 10 та 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості в рамках громадського обговорення в 
процесі стратегічної екологічної оцінки, Дмитрівська сільська рада інформує:
 1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня (містобудівна документація) та стислий зміст: Містобудівна документація «Детальний план території для розміщення виробничих, 
складських будівель та об’єктів громадського призначення в адміністративних межах Шпитьківської сільської ради Бучанського району Київської області, орієнтовною площею 11,5 га, за межами населеного пункту» 
виконана авторським колективом ТОВ  «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ» розпорядження Бучанської районної державної адміністрації Київської області від 07.05.2021 № 53.
Метою розроблення детального плану території є:
– визначення планувальної організації;
–визначення планувальних обмежень використання території, переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень;
–визначення комплексності напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
–організація транспортного і пішохідного руху;
–охорона і поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: відповідно до чинного законодавства. 3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
 а) дата початку та строки здійснення процедури: з 28 січня 2021 року та триватиме до 27 лютого 2022 року; б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські 
слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням ви-
мог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань;  г) ор-
ган, 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: з проектом документу державного планування можливо ознайомитись на офіційному веб-порталі Дмитрівської сільської ради (https://dtg.gov.ua/), а також 
в адміністративному приміщенні Дмитрівської сільської ради, за адресою: 08112, вулиця Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський район, Київська область протягом 30 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.  
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: адміністративне приміщення Дмитрівської сільської ради, за адресою: 08112, вулиця 
Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський район, Київська область.
Електронна адреса: zag_vid@dtg.gov.ua
Строк: з 28.01.2021 р. по 27.02.2022 р.;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: адміністративне приміщення Дмитрівської сільської ради, за 
адресою: 08112, вулиця Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський район, Київська область.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення території проектування «Детальний план території для розміщення 
виробничих, складських будівель та об’єктів громадського призначення в адміністративних межах Шпитьківської сільської ради Бучанського району Київської області, орієнтовною площею 11,5 га, за межами населе-
ного пункту» проведення транскордонних консультацій, не очікуються.
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Повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцін-
ку проекту документу державного планування «Детальний план тери-
торії земельних ділянок кадастрові номери 3221955100:05:007:0086 та 
3221955100:05:007:0076, з прилеглою територією орієнтовною площею 
0,700 га щодо розміщення автомобільної заправної станції в адміністра-
тивних межах смт Згурівка Броварського району Київської області»

 Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та вра-
хування пропозицій і зауважень громадськості Згурівська селищна рада інформує:
 1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня (містобудівна документа-
ція) та стислий зміст: містобудівна документація «Детальний план території земельних ділянок кадастрові 
номери 3221955100:05:007:0086 та 3221955100:05:007:0076, з прилеглою територією орієнтовною площею 
0,700 га щодо розміщення автомобільної заправної станції в адміністративних межах смт Згурівка Броварсь-
кого району Київської області».
Метою розроблення детального плану території є:
– визначення планувальної організації;
– визначення планувальних обмежень використання території, переважних та супутніх видів 
використання території, містобудівних умов та обмежень;
– визначення комплексності напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забез-
печення території;
– організація транспортного і пішохідного руху;
– охорона і поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: ор-
ган згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
 а) дата початку та строки здійснення процедури: з 28 січня 2022 року та триватиме до 27 лю-
того 2022 року;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): 
пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням 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 запланованих громадських слухань: не передбачається прове-
дення громадських слухань;
 г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з 
проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’я-
заною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: з проектом документу дер-
жавного планування можливо ознайомитись на офіційному веб-порталі Згурівської селищної ради (https://
zgurivska-gromada.gov.ua/), а також в адміністративному приміщенні Згурівської селищної ради, за адресою: 
07601, Київська область, смт. Згурівка, вул. Українська, буд. 10 протягом 30 днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення.
Відповідальна особа – начальник відділу містобудування та архітектури Згурівської селищної ради Бровар-
ського району Київської області Козаченко Тетяна Петрівна.
 ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та 
строки подання зауважень і пропозицій: адміністративне приміщення Згурівської селищної ради, за адресою: 
07601, Київська область, смт. Згурівка, вул. Українська, буд. 10.
Електронна адреса: zgurovkasr@ukr.net
Строк: з 28.01.2022 р. по 27.02.2022 р.;
 д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям на-
селення, що стосується документа державного планування: адміністративне приміщення Згурівської селищ-
ної ради, за адресою: 07601, Київська область, смт. Згурівка, 
вул. Українська, буд. 10.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: 
зважаючи на географічне положення території проектування «Детальний план території земельних ділянок 
кадастрові номери 3221955100:05:007:0086 та 3221955100:05:007:0076, з прилеглою територією орієнтовною 
площею 0,700 га щодо розміщення автомобільної заправної станції в адміністративних межах смт Згурівка 
Броварського району Київської області» проведення транскордонних консультацій, не очікуються.

Повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку проекту документу державного планування «Детальний план 
території земельної ділянки площею 1,2628 га, кадастровий номер 
3220888000:03:006:0008 в с. Щасливе 
Бориспільського району Київської області»

 На виконання статті 10 та 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з 
метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості в рамках громадського 
обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки, Пристолична сільська рада інформує:
 1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня (містобудівна 
документація) та стислий зміст: містобудівна документація «Детальний план території земельної 
ділянки площею 1,2628 га, кадастровий номер 3220888000:03:006:0008 в 
с. Щасливе Бориспільського району Київської області».
Метою розроблення детального плану території є:
– визначення планувальної організації;
– визначення планувальних обмежень використання території, переважних та супутніх 
видів використання території, містобудівних умов та обмежень;
– визначення комплексності напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного 
забезпечення території;
– організація транспортного і пішохідного руху;
– охорона і поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної 
безпеки.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного плануван-
ня: відповідно до чинного законодавства.
 3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
 а) дата початку та строки здійснення процедури: з 28 січня 2022 року та триватиме до 
27 лютого 2022 року;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання 
тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, 
місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням 
вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 
 в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: не передбачаєть-
ся проведення громадських слухань;
 г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайоми-
тися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у 
тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 
з проектом документу державного планування можливо ознайомитись на офіційному веб-порталі 
Пристоличної сільської ради (https://schaslyve-rada.gov.ua/), а також в адміністративному приміщенні 
Пристоличної сільської ради, за адресою: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. 
Фестивальна, буд. 39 протягом 30 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
 ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і пропозицій: адміністративне приміщення Пристоличної 
сільської ради, за адресою: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, 
вул. Фестивальна, буд. 39.
Електронна адреса: sch_rada@ukr.net
Строк: з 28.01.2022 р. по 27.02.2022 р.;

 д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здо-
ров’ям населення, що стосується документа державного планування: адміністративне приміщення 
Пристоличної сільської ради, за адресою: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. 
Фестивальна, буд. 39.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного 
планування: зважаючи на географічне положення території проектування «Детальний план території 
земельної ділянки площею 1,2628 га, кадастровий номер 3220888000:03:006:0008 в с. Щасливе 
Бориспільського району Київської області» проведення транскордонних консультацій, не очікуються.
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РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві
Код ЄДРПОУ 005453717_____________________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи, код згідно 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)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 08133, Київська область, м. Вишневе, вул. Балукова, 26. Телефон: (04598) 5-06-80

 (місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи-під-

приємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м.Києві пла-
нує здійснення діяльності по збиранню, перевезенню, зберіганню та утилізації небезпечних відходів. Утилізація 
небезпечних відходів (таких як: шприци; перев’язочний матеріал; медичні системи; біологічний матеріал; лабо-
раторні відходи; медичні інструменти; одноразовий одяг й інші матеріали, що виникають у медичній та медич-
но-ветеринарній діяльності, тощо) буде здійснюватися шляхом спалювання на утилізаторі термічному «УТ100Д», 
виробництва ТОВ «НТЦ «Флеш-Р» (Україна). Річна програма утилізації відходів становитиме 120 т/рік (10 т/місяць).
Технічна альтернатива 1. Передбачено встановлення утилізатора термічного типу «УТ100Д» для спалювання 
небезпечних відходів з разовим завантаженням до 100 кг і температурою спалювання 900 – 1200°С. Утилізатор 
працює на рідкому паливі - дизельне пальне.
Технічна альтернатива 2. В якості альтернативи розглянуто роботу утилізатору термічного типу «УТ100Д» на при-
родному газі. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.Адреса розташування май-
данчика: 08133, Київська область, м. Вишневе, вул. Балукова, 26 (кадастровий номер земельної ділянки - 
3222410600:01:014:5025).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.Не розглядається, оскільки передбаче-
но здійснювати плановану діяльність на території існуючого підприємства.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Функціонування установ-
ки для термічного знищення відходів сприятиме вирішенню проблеми з утилізації небезпечних відходів, зменшен-
ню їх накопичення, що, в свою чергу, дозволить покращити санітарно-епідеміологічні умови та знизити екологічне 
навантаження на довкілля в регіоні в цілому.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, дов-
жина, площа, обсяг виробництва тощо)
Встановлення утилізатора термічного типу «УТ100Д» передбачено на території земельної ділянки загальною 
площею 1,2901га, що використовується Центральною випробувальною державною лабораторією Держпродспо-
живслужби в Київській області та м. Києві на правах постійного користування. На даній території розташовані 
випробувальні лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві, що займаються дослідження-
ми харчових продуктів, біоматеріалу (патологічного), проводять радіологічні дослідження, хіміко-токсикологічні, 
вірусологічні, паразитологічні, та ін. В результаті діяльності утворюються ветеринарні та медичні небезпечні від-
ходи. Планований до встановлення утилізатор «УТ100Д» призначений для утилізації шляхом спалювання відходів 
різноманітного походження і складу, виготовляється відповідно до ТУ У 29.2-37378282-001:2011 «Установки для 
термічного знищення відходів (Утилізатори термічні). Технічні умови» та працює за принципом високотемператур-
ного знищення відходів всередині топки при температурах 900-12000С. Утилізатор обладнано двома камерами 
згоряння з пальниками, що працюють на дизельному пальному з максимальною витратою до 20 л/год. Гази, що 
утворюються в результаті спалювання відходів переходять у вторинну камеру (допалювання) з температурою 
900-12000С й знаходяться там протягом мінімум 2 секунд для здійснення термічного розкладання органічних 
сполук. Утилізатор дообладнано термохімічною системою очищення димових газів: камера допалювання та хіміч-
не очищення за участі сухого реагенту (гранул каустичної соди або активованого вугілля). Робота утилізатора 
автоматизована й здійснюється за допомогою щита керування. Річна кількість відходів складе до 120 т/рік. Для 
зберігання дизельного пального, яке використовується в якості палива для утилізатора, встановлено наземний 
резервуар ємністю 400л. Безперебійне електрозабезпечення передбачено за рахунок встановлення бензинового 
генератора, потужністю 5 кВт/годин. На утилізатор термічний «УТ100Д» наявні: висновок державної санітарно-епі-
деміологічної експертизи №602-123-20-2/8792 від 23.04.2019 (термін дії 5 років); сертифікат відповідності вимогам 
ДСТУ ЕN 676:2014 та  ДСТУ ЕN 267:2014 від 09.11.2021 (термін дії 3 роки).
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтерна-
тиви 1 Природоохоронне законодавство України встановлює екологічні та інші обмеження планованої діяльності, 
зокрема: дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гігієнічні регламенти допустимого 
вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджений наказом МОЗУ від 
14.01.2020 №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439); дотримання нормативів гранично допусти-
мих викидів відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 
27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел»; забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів (п. 
«д» статті 17 Закону України «Про відходи»), передача відходів тільки організаціям, що мають відповідні ліцензії 
(п. «і» статті 42 Закону України «Про відходи»); дотримання допустимих рівнів шуму згідно з вимогами ДБН В.1.1-
31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого 
шуму, ультразвуку та інфразвуку»; дотримання вимог щодо відсутності житлової та прирівняної до неї забудови 
в межах санітарно-захисної зони відповідно до умов висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-2/8792 від 23.04.2019. щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно до технічної альтернативи 1.щодо 
територіальної альтернативи 1Дотримання вимог щодо відсутності житлової та прирівняної до неї забудови в 
межах санітарно-захисної зони відповідно до умов висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-2/8792 від 23.04.2019. Протипожежні розриви між будівлями та спорудами. Щодо територіальної аль-
тернативи 2 Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 Впровадження ефективних технологічних, санітарно-технічних та організаційних 
рішень. Додаткова еколого-інженерна підготовка та захист території не передбачається, так як передбачено 
використання існуючої вже спланованої території з твердим водонепроникним покриттям. Зняття рослинного 
шару ґрунту не передбачається. 
щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно до технічної альтернативи 1.щодо територіальної альтернативи 1 До-
тримання вимог щодо відсутності житлової та прирівняної до неї забудови в межах санітарно-захисної зони від-
повідно до умов висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-2/8792 від 23.04.2019.
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище: при будівництві - викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів будівельного транс-
порту та під час проведення монтажних робіт; при експлуатації - викиди від процесів, пов’язаних з утилізацією 
відходів, спалюванням дизельного пального, поводженням з зольним пилом, викидами від автотранспорту. 

Водне середовище: при будівництві – відсутній; при експлуатації – передбачається утворення 
госп-побутових стічних вод. 
Вплив на рослинний і тваринний світ: при будівництві - відсутній; при експлуатації - відсутній.
Вплив на клімат і мікроклімат: відсутній; планована діяльність не впливає на інтенсивність падаю-
чої сонячної радіації, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість 
туманів і інші кліматичні характеристики. 
Вплив на техногенне середовище: при будівництві - відсутній; при експлуатації: планована діяль-
ність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного 
дотримання правил експлуатації будівель, споруд та технологічного устаткування. 
Ґрунти: при будівництві – відсутній; при експлуатації: - вплив об’єкту на ґрунти в режимі експлу-
атації відсутній, так як: майданчик матиме тверде покриття. На ділянці облаштовані спеціально 
відведені місця для тимчасового зберігання відходів.
Акустичний вплив: при будівництві – шумове забруднення наявне під час проведення будівельних 
робіт, але буде тимчасовим та не буде перевищувати допустимі норми; при експлуатації – шумо-
ве забруднення буде зумовлене роботою технологічного устаткування та рухом автотранспорту. 
Соціальне середовище: при будівництві – відсутній; при експлуатації – позитивний вплив у вигляді 
вдосконалення процесу управління відходами.щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1, окрім викидів забруднюючих речовин при спалюванні 
природного газу, на заміну дизельного пального. щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чин-
ного законодавства України.щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля») Планована діяльність, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 
відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (ст.3, ч. 2, п.8, абз.1). 10. Н а -
явність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 11. Планований об-
сяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, передбачено відповідно до ст.6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадсь-
кості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на дов-
кілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у п.14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на дов-
кілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Украї-
ни з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що при-
падають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля.13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 
робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у п.15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі заува-
женні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. 
Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження планованої діяльності буде: Ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними 
відходами, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України;
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не перед-
бачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про 
провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 
9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)   (орган, до повноважень якого належить прийняття 
такого рішення). 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35. Департаменту 
екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 
206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.  
__________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)
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ТОП галузей економіки за обсягом доходів у 2021 році
Провідними секторами української економіки за виручкою у 2021 р. стали оптова (30,5%) та роздрібна (8,1%) 
торгівля. Все через те, що структура їхньої виручки дублює доходи решти секторів реального сектору економіки: 
через перепродаж тих самих товарів, які уже враховані у виручці заводів і фабрик. Проте, торговельні підприєм-
ства – це важливий та платоспроможний сегмент клієнтської бази та контрагентів компаній з B2B бізнес-мо-
деллю. І без них секторальна структура економіки України була б явно неповною. Наступні щаблі у ренкінгу 
секторів економіки України за виручкою займають: електроенергетика (7,8%), харчова промисловість (6,6%), 
транспорт і логістика (5,6%), сільське господарство (5,6%), металургія (4,9%) тощо. Така індустріально-аграрна 
структура економіки свідчить про низьку частку високотехнологічного виробництва і недостатність глибини пе-
реробки продукції для максимізації доданої вартості. Варто підкреслити, що – агро та металургійний сегменти 
української економіки  водночас є найбільшими генераторами експортних надходжень у країну. При цьому за 
останнє десятиліття металургія за внеском у загальні доходи спустилась з 3-го на 7-ме місце, а роль сільського 
господарства – навпаки зросла: з 12 на 6 місце. Обидва сектори виявились найбільш динамічними у плані змін 
і, можна сказати, «помінялись місцями».
«Перегони» секторів економіки за місцем у формуванні доходів економіки України
Серед причин довгострокової стагнації металургії – поступова втрата конкурентоспроможності продукції та 
старих пострадянських ринків збуту, слабкі темпи оновлення засобів виробництва, вплив зниження світових 
цін на чорний метал у 2010-2016 роках. Щоправда, тенденція розвернулась у зворотній бік у 2020-21 роках, хоча 
даних по виручці за цей період Держстат ще не опублікував. Сільське господарство на підйомі через зростання 
світових цін на продукти харчування, великі капіталовкладення агрохолдингів у технологічне оновлення біз-
нес-процесів та агрономію, а також вищий рівень ринкової конкуренції. ІT-сектор, попри певне зростання і ваго-
мий реальний вплив на споживчий попит та приплив валюти з-за кордону, залишається майже непомітним для 
офіційної статистики та фіскальних органів влади. Його частка в офіційних доходах економіки країни складає 
всього 1,7% на початку 2020 р. (13-те місце). Наприкінці 2010 р. було 1,4%. Це пов’язано з поширеними у секторі 
схемами оптимізації оподаткування через ФОПів та реєстрацію в закордонних юрисдикціях. 
Частка секторів економіки в загальній структурі доходів
 Щоб оцінити як саме змінювалась протягом останнього десятиліття частка кожного з укрупнених секторів еко-
номіки в загальній структурі доходів, аналітики прирівняли їх до 100% та прослідкували подальшу багаторічну 
динаміку. Найшвидші індекси росту часток демонстрували такі галузі як охорона здоров’я (зросла з 0,19% до 
0,53%, тобто в 2,7 рази в порівнянні зі точкою відліку в 2010 році), також удвічі зросли частки в загальних доходах 
сільського господарства (з 2,8% до 5,6%) та тютюнового виробництва (з 0,3% до 0,6%). 
Бурхливе зріостання частки приватної медицини та тютюнових компаній в виручці частково може пояснюватись 
ефектом низької бази, так як початкові позиції даних секторів були порівняно незначними в загальній вируч-
ці усіх українських підприємств. Водночас, якщо після 2017 р. роль медицини продовжила ще більш стрімко 
зростати, відображаючи загальносвітовий тренд посилення попиту на охорону здоров’я, то тютюнові компанії 
дещо послабили свої позиції, що також може бути пов’язане з «глобальною модою» на здоровий спосіб життя. 
Зростання ролі агросектору стало більш істотним з огляду на суттєвий початковий обсяг «частки пирога» від 
загальних доходів, яку демонстрували аграрії, хоча в останні роки відбулося поступове невелике сповзання 
частки вниз. Історичний максимум частки агросектору було зафіксовано в 2015 р. на рівні 6,8%. Тоді агроекс-
портери лишились чи не єдиними, хто зумів відносно добре пережити девальвацію гривні, адже їхні доходи ве-
ликою мірою формувались у зміцнілій іноземній валюті після продажу продукції за кордон. Світова кон’юнктура 
біржових цін на зерно та олію лишається достатньо сприятливою, щоб підтримувати високі показники дохідності 
українських агрохолдингів.
ТОП зростаючих і спадаючих секторів економіки України 
Одночасно з посиленням ролі одних секторів, в економіці були і аутсайдери за індексом спаду частки доходів. 
Так, частка фінансового сектору на початку 2020 року складала лиш 21% від його долі в економіці у 2010-му. Це 
пояснюється наслідками збільшення прозорості ринку, високим рівнем банкрутств через посилення нагляду й 
фінмоніторингу на фінансових ринках, що обмежило доходи фінпосередників, які в першому десятилітті ХХІ 
століття значною мірою складались із схемних та фіктивних операцій. На другому і третьому місцях за індексом 
зниження частки в доходах опинились споріднені сектори коксохімічної промисловості (43%) та металургії (70%).
Які галузі найбільше кредитувалися у 2010-2019 рр.?
Найбільше кредитів від українських банків отримали підприємства оптової, роздрібної торгівлі, електроенер-
гетики, харчової промисловості та сільського господарства. Це цілком логічно, адже усі ці сектори економіки 
водночас очолюють ренкінг за доходами, зберігаючи позиції або демонструючи динаміку росту впродовж 
останнього десятиліття. Дещо нижче за свої ж місця у ренкінгу по сукупній виручці отримали компанії зі сфери 
транспорту і логістики (№8 за кредитами, №5 за доходами) та металургії (№9 за кредитами, №7 за доходами). 
Гіпотетично це може пояснюватись вищим рівнем тінізації у транспортній галузі, а також високим рівнем неви-
плат за позиками у секторі металургії з боку пов’язаних із банками-кредиторами фінансово-промислових груп.
ТОП галузей за отриманими кредитами від банків
Для відображення рівня непрацюючих кредитів аналітиками було відібрано ТОП-20 секторів економіки, під-
приємствам яких банки надали 94% усіх корпоративних кредитів. З’ясувалося, що понад 50% непрацюючих кре-
дитів від усіх отриманих від банків позик зосереджено у таких важливих для економіки секторах як: машинобуду-
вання (75%), хімічна промисловість (74%), будівництво (61%), металургія (52%). Це можна розглядати як ще один 
доказ неспроможності олігархічної системи забезпечити стійкий розвиток економіки. Адже на конкурентному 
ринку компанії з такими прострочками були би продані більш ефективним власникам, а проблема їх фінансуван-
ня швидко розв’язана новими вливаннями капіталу. Тоді як на нашому олігопольному ринку зберігається статус 
кво. Олігархи скаржаться на відсутність доступного кредитування, при цьому не хочуть повертати банкам старі 
борги. І як би не намагалися представники «сировинних» галузей економіки пояснювати стійке зниження їхньої 
продуктивності нестабільними політико-економічними факторами та несприятливою конюнктурою на світових 
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ринках, все одно корінь проблеми в іншому. Застарілість законодавства і недостатність інституцій-
них стимулів для довготривалих інвестиційних стратегій – продукт монопольного впливу фінансо-
во-промислових груп. Вони гальмують трансформацію «сировинних» галузей у високодохідну та 
конкурентну сферу економіки, з глибоким рівнем доданої вартості. Без демонополізації «застарілих» 
секторів економіки, «американські гірки» цін на сировину продовжуватимуть визначати характер 
української економіки.
ТОП галузей боржників (несплачені кредити)
Підприємства роздрібної торгівлі (83,4%) мають надзвичайно високий рівень непрацюючих кредитів, 
тоді як оптовики (34,5%) не віддали банкам лише третину кредитів. Високий рівень неповернення 
по кредитам у секторах ритейлу, оренди та лізингу лише частково пояснюються ризиковістю даного 
бізнесу. Раніше, доволі часто, компанії з даними КВЕДами були включені в ланцюжки схем пов’яза-
ного кредитування, вимивання коштів із держбанків та зловживань у сфері фінмоніторингу, оскільки 
процедура їх створення і ліквідації суттєво простіша, ніж у інших галузях. 
Надійні позичальники
Компанії на «нових» висококонкурентних ринках у сфері IT, агросектору, готельно-ресторанного 
бізнесу, автотрейдингу чи транспорту, які розвинулись практично з нуля за роки незалежності, 
демонструють значно нижчі рівні прострочки за кредитами. Це пояснюється як ефективністю і 
ринковою дисципліною даних компаній, а також тим, що їхні власники в минулому значно рідше, ніж 
власники «олігархічних галузей» мали доступ до фінансово-банківської сфери та зловживань при 
кредитуванні пов’язаних осіб. Оцінка кредитоспроможності «ринкових» компаній відбувається за 
всіма нормами банківської справи, а тому відбираються лиш найбільш надійні позичальники, що 
вчасно погашають свої кредити.
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