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“Мистецтво проти корупції”. 
Художніми засобами показати, 
як корупція змінює життя кож-
ного з нас…
До Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначають 9 грудня, створили проєкт Corruptionism, що буде представлений в На-
ціональному художньому музеї України з 8 по 12 грудня в рамках постійної експозиції. Мета проєкту — через змінені класичні картини 
показати, як корупція впливає на життя кожного українця, та розказати відвідувачам, як із нею боротися. Ініціатор проєкту — Антико-
рупційна ініціатива ЄС (EUACI).  «Завтра, 9 грудня, ми відзначаємо Міжнародний день боротьби з корупцією. Тож ця виставка дуже 
своєчасна, і я пишаюся співпрацею Антикорупційної ініціативи ЄС та Національного художнього музею України над цим проєктом. Це 
дуже інноваційний і неочікуваний спосіб показати шкідливий вплив корупції на наше повсякденне життя та навколишнє середовище. 
Це красиво і водночас провокаційно, змушує глядача зупинитися і подумати. Ці картини створюють власну жорстоку реальність 
і передають чіткий меседж: зупиніть корупцію!», – коментує Ксав’є Камю, керівник відділу «Належне управління та верховенство 
права» Представництва ЄС в Україні.  «Сім років тому в Україні стартувала антикорупційна реформа, і за цей час сформувалися 
незалежні органи, націлені на боротьбу з корупцією, серед яких Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство 
з питань запобігання корупції, — говорить Аллан Паг Крістенсен, керівник EUACI, організатор проєкту. — Здавалося б, корупція — це 
щось далеке від буденного життя, що відбувається за зачиненими дверима кабінетів. Та насправді її наслідки впливають на життя 
кожного українця: незаконна забудова чи паркування, вирубка лісів, що спричиняє екологічні катастрофи, занедбана залізниця тощо. 
Проєкт Corruptionism — спосіб привернути увагу тисяч людей до теми корупції та поговорити з ними про це мовою мистецтва»  
Проєкт Corruptionism названий за аналогією до імпресіонізму, реалізму та інших мистецьких напрямів. Концепція полягає в тому, що 
на класичних роботах українських художників XIX — початку XX століття раптово з’явилися наслідки корупції. Приміром, на картині 
Сергія Васильківського «Козаки у степу» виникла неоковирна багатоповерхівка, збудована в обхід закону. А від розлогих дерев на 
картині «У буковому лісі» Володимира Орловського зосталися тільки пеньки — через незаконний видобуток бурштину.  «Мистецтво 
завжди викликає на діалог: у цьому випадку його мета — показати, як корупція змінює життя кожного з нас. Адже те, що ми вже й 
не помічаємо у реальному житті, ріже око на творах класичного мистецтва, — коментує Юлія Литвинець, генеральна директорка 
Національного художнього музею. — П’ять змінених картин в експозиції осмислюють п’ять поширених корупційних злочинів. Поруч 
із кожною роботою розміщена табличка з описом, реальними кейсами корупції в Україні та інструкцією, що може зробити кожен. 
Адже на відміну від творів мистецтва, на такі злочини не можна просто дивитися — їм потрібно активно протидіяти».  Потрапити на 
експозицію можна, придбавши квиток у касі музею. Вартість — 120 грн, пільговий квиток — 50 грн.

В Україні запровадили новий по-
даток на землю. Його прийдеться 
платити при продажу ділянки

Українцям доведеться сплачувати податок на землю у разі продажу 
ділянки. Ця норма закріплена у знаменитому “ресурсному” законі, 
який ухвалила Верховна Рада. Заступник голови Громадської спілки 
“Всеукраїнська аграрна рада” (ВАР) Михайло Соколов розповів, що у 
прийнятому ВР “ресурсному” законопроекті передбачається нульова 
податкова ставка податку на землю лише за першого продажу сіль-
ськогосподарського паю. Якщо ж ділянку буде виставлено продаж 
другий раз на рік, то ставка податку в цьому випадку досягне 5%.

Далі, за словами Соколова, якщо за рік земельна ділянка продаватиметься втретє, то відсоткова ставка податку на землю зросте до 
18%.“Другий продаж за рік оподатковуватиметься за ставкою 5%, якщо це вже третій продаж, то ставка буде 18%”, – розповів заступник 
голови Громадської спілки “Всеукраїнська аграрна рада”.Михайло Соколов додав, що завдяки ухваленому Парламентом “ресурсному” 
закону вдалося внести зміни до податкового законодавства. Раніше перший продаж паю обкладався податком за ставкою 5%, зараз 
він став нульовим. Нагадаємо, українцям пояснили, у яких випадках може загрожувати конфіскація земельної ділянки. Які порушення 
не можна допускати при купівлі-продажу паїв?

Зміни у правилах призначення 
житлових субсідій
Міністерство соціальної політики змінило правила отримання субсидій для мешканців 
населених пунктів на лінії зіткнення. Насамперед йдеться про мешканців Донбасу, які 
використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень. Для 
них розмір субсидії розрахують згідно з нормативами, передбаченими для електро-
опалення.

Для отримання субсидії необхідно мати підтвердження органу місцевого самоврядування факту відсутності тепло- або газопостачан-
ня та акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Право на отримання субсидії матимуть і особи за таких умов:  
відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком 
лікаря); у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж чотири мінімальні заробітні плати, яким 
менше 5 років; придбання житла за кошти державного або місцевого бюджету.Щоб отримати субсидію на комуналку, дуже важливо 
подати правильний пакет документів. Це дуже важлива умова, якщо її не виконати – можна залишитись без субсидії. 
Українці повинні надати декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії та заяву про 
призначення та надання житлової субсидії. В окремих випадках можуть вимагати: довідки про доходи (у разі зазначення у декларації 
доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ); договір найму (оренди) житла (за наявності); інші необхідні документи (документи, 
що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації). довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому 
приміщенні; довідки, що підтверджують місце знаходження особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку 
з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про 
придбання страхового стажу в іншій країні; акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської чи 
міської ради; договори оренди житла у іншому місці тощо. Українці з 29 листопада можуть на порталі Дія оформити субсидію на 
комуналку. Процедура триває близько 30 хвилин.

Бюджет - 2022 прийнято.
Що далі?

Як свідчить історія фінансів, бюджет не є інститутом, притаманним державі на всіх 
стадіях її розвитку. Поява державних бюджетів у їх сучасному вигляді, пов’язана, 
скоріше не з державними витратами і доходами як такими, а з введенням у фінансову 
діяльність держави економічного планування (складання кошторисів доходів і видатків 
на певний період). У перекладі з англійської бюджет означає «лантух». 
Під час затвердження палатою громад в Англії в XVI - XVII ст. субсидії королю, перед 
закінченням засідання канцлер казначейства відкривав портфель, в якому зберігався 
папір з відповідним законопроектом. Це називалося відкриттям бюджету, в подальшо-
му назву «портфель» було перенесено і на сам документ. З кінця XVII в. бюджетом 
стали називати документ, що містить затверджений парламентом план доходів і витрат 
держави. При цьому роль бюджетів у розвитку національної економіки різних країн змі-
нювалася в різні періоди історії. В епоху класичного капіталізму держава практично не 
втручалася в господарську діяльність суб’єктів економіки. У ті часи в провідних західних 
країнах через державний бюджет перерозподілялося лише  близько 10% ВВП. У другій 
половині XX в. бюджет перетворився на потужний регулятор макроекономіки різних 
країн. В даний час в західних країнах через бюджет перерозподіляється від третини 
до половини усього ВВП. 
Зміст бюджету як економічної категорії зводиться до того, що державний бюджет 
визначає грошові відносини, пов’язані з утворенням і використанням централізованого 
фонду грошових ресурсів країни і як економічна категорія вибудовує систему імпера-
тивних грошових відносин між державою та іншими суб’єктами господарювання у про-
цесі утворення основного загальнодержавного фонду грошових коштів спрямованих на 
задоволення найбільш важливих, на даному етапі, потреб суспільного розвитку.
Що рік наступний нам готує?
Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в 
цілому. Основні макропоказники на рік: доходи держбюджету у 2022 році становити-
муть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд грн більше, аніж було проголосовано у першо-
му читанні. Видатки сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній 
версії). Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету перед-
бачене на рівні 188,8 млрд грн. При цьому мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 
6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2600 
грн на місяць, а з 1 грудня — 2684 грн на місяць. Номінальний ВВП прогнозується об-
сягом 5,39 трлн грн, а зростання реального – на 3,8%. Середній курс гривні до долара 
очікується у 28,6 - 28,7 грн за долар. Звідки ж братимуться гроші на такі видатки, за 
статтями новоспеченого бюджету? Адже у ньому, заклали підвищення «мінімалки» для 
лікарів заклали до 20 тисяч грн, а середнього медперсоналу – до рівні 13,5 тисяч грн. 
На це спрямують 2 млрд грн.
Закладено фінансування 100% черги для ветеранів АТО на придбання житла у розмірі 
5,5 млрд грн. З 1 січня передбачено зростання мінімальної стипендії студентам вищих 
навчальних закладів до 2 тис грн (підвищеної – до 2 550 грн). Також це торкнеться сту-
дентів закладів середньої спеціальної освіти: з 480 грн її підвищать у 2,5 раза до 1250 
грн. Збільшилися видатки на безпеку та оборону до 6% ВВП, а саме – до близько 322,7 
млрд грн. Продовжили зростати капітальні видатки до 140,2 млрд грн (+30 млрд грн) 
– це 9,4% видатків. Додаткові 1,8 млрд грн дали на цифровізацію. На інфраструктуру 
виділили додатково +25 млрд грн до другого читання. З них додалося 9 млрд грн суб-
венції «на місця» на лікарні та заклади освіти (ці кошти повинні далі перерозподілити 
депутати). Ще 4,4 млрд грн спрямують на розвиток аеропортів (з яких 1 млрд грн – на 
Українські авіалінії). 
В цілому ж середньомісячна зарплата в Україні в наступному році складе майже 15,5 
тисячі гривень. Але тут є хитрість: коли чиновники говорять про середню зарплату, то 
мова йде про суми до сплати податків. Тобто лікар на руки в середньому буде отриму-
вати не 22,5, а близько 18,1 тисяч гривень, після сплати ПДФО (18%) і військового збо-
ру (1,5%). Крім того, коли мова йде про середні зарплати, то цей показник у нас трохи 
завищений за рахунок великих зарплат в секторі АйТі, фінансів, зарплат у державному 
секторі тощо, які частіше потрапляють в статистику. Тому краще орієнтуватися на так 
звані медіанні зарплати, які в середньому на 30-40% нижче, ніж офіційні показники.  
Бюджет: наука і політика
Але експертне співтовариство, сьогодні задається окрім фінансових показників бюд-
жету, ще й питаннями, так би мовити, наукового та політичного характеру. І вони 
виглядають навіть більш актуальними, аніж сухі цифри. Адже процес вирішення 
пріоритетних завдань розвитку сучасного суспільства, за допомогою раціонального 
управління державними фінансами, вимагає впровадження інтегрованого механізму 
програмного бюджетування, який, якраз покликаний ефективно забезпечувати досяг-
нення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку українських територій. Але 
даний механізм часто функціонує формально і, як і раніше, залишається орієнтова-
ним на «освоєння» бюджетних коштів, а не на досягнення свого кінцевого результату 
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Але даний механізм часто функціонує формально і, як і раніше, залишається орієнтованим на «освоєння» бюджетних коштів, а не на досягнення свого кінцевого результату – забезпечення того самого розвитку. Важливість вирішення 
питання про реалізацію програмно-цільових принципів організації бюджетного процесу в Україні визначається необхідністю оптимального витрачання обмежених державних фінансів. Тоді як, багато питань в сфері управління цими 
ресурсами залишаються поза науковим аналізом і осмисленням. Сюди накладаються проблеми політичного характеру: це можливо перший український бюджет, який приймається в умовах, коли відсутня програма Уряду, адже Вер-
ховна рада України відмовилася її затверджувати ще минулого року. Відтак, на підставі яких документів формувалась ідеологія бюджету нинішнього року – нікому невідомо, годі й говорити про якісь науковий підхід до цього процесу. 
Бюджетні процеси – світовий досвід
Все це відбувається на тлі у цілому оптимістичних прогнозів у світовій економіці: рівень витрат, збільшених на період пандемії і кризи, буде поступово знижуватися. Щоправда визначення термінів, коли це має статися, 
- один з головних викликів для фіскальної політики всіх країн світу на найближчі роки. Державні витрати всіх країн в світі - як розвинених, так і країнах, що розвиваються - у 2020 році різко зросли на тлі боротьби з пан-
демією COVID-19 і супутньою економічною кризою. У розвинених країнах на боротьбу з пандемією витратили близько 17% від ВВП, в країнах із середнім доходом ця цифра склала в середньому - 4% від ВВП, а в найменш 
розвинених країнах - 1.6%. Значний антикризовий обсяг державних і наднаціональних витрат, що виходять за рамки запланованих бюджетів і законодавчих обмежень, ставить питання про ту чи іншу форму бюджетної 
консолідації. Поступово бюджети держав будуть знижувати рівень витрат, проте є велика небезпека знизити витрати занадто рано, коли економіка ще не відновилася - як це сталося після глобальної фінансової кризи 2008-
2009 років. Визначення терміну скорочення державних витрат - один з найважчих аспектів фіскальної політики всіх країн світу на найближчі кілька років. Європейський союз, відповідно до програми «ЄС Нового покоління» 
(NextGenerationEU), в рамках якої існує Фонд відновлення і стійкості (Recovery and Resilience Facility), планує здійснювати витрати до 2022 року. Дослідження Єврокомісії показують, що країни ЄС знаходяться на самому 
початку виходу з кризи. Передбачається, що країни-члени також почнуть переглядати свої державні витрати на початку 2022 року і скорочувати їх на основі оцінки епідеміологічного відновлення та ризиків фіскальної стійкості. 
Наприклад, протягом 2021 року Німеччина продовжувала «м’яку» бюджетну політику - останні кілька років жорстко дотримуючись бюджетного правила «боргового гальма», введеного після кри-
зи 2008-2009 року і закріпленого в Основному законі цієї країни. Це правило виключає можливість запозичень для фінансування структурного дефіциту, який перевищуватиме 0,35% ВВП. Однак у 2020 
році уряд приймав таки додатковий бюджет, який передбачав перевищення майже на 120 мільярдів євро максимально допустимого порогу нової заборгованості. Більшість антикризових заходів зберіга-
ють свою дію і на 2022 рік, тому зростання витрат поки що тривають, їхній підвищений рівень знову закріплений в «додатковому бюджеті» - 22, а правило «боргового гальма» як і раніше Уряд ФРН не дотримує. 
На тлі пандемії в Бразилії вперше був перевищений допустимий Конституцією рівень державних витрат, встановлений Конгресом в 2016 році в рамках політики по скорочен-
ню бюджетного дефіциту. Відповідно до прийнятої конституційної поправки, зростання державних витрат не повинне перевищувати рівень інфляції попереднього року. Ця поправ-
ка була включена і до Програми діяльності Федерального уряду Бразилії, тож аби уникнути її порушення, надзвичайні заходи були включені в окремий, так званий «військовий», бюджет на 2021 рік. 
Китай планує відмовитися від фіскальних стимулів - не пригнічуючи зростання і не викликаючи дестабілізацію ринку. Для цього була Китайським  Урядом, була відновлена багаторічна кампанія зі скорочення державного 
боргу, який теж почав накопичуватися ще з кризи 2008-2009 років. Головна мета. Закріплена у Програмі Китайського Уряду - скоротити дефіцит бюджету з «більш ніж 3,6%» в 2020 році до 3,2% в 2021 та 3.0 у 2022 році. 
Що робити Україні?
Тож, як бачите, у всьому цивілізованому світі існують, прийняті у синергії усієї влади,  програми та стратегії, які роками працюють,  формуючи державну бюджетну політику з урахуванням форс-мажорів. Чого, 
на жаль, не можна сказати про українську владу.  Вочевидь, ми потребуємо, не лише програми Уряду (це навіть не обговорюється), але й чіткого, обговореного у експертному середовищі Загальнонаціональ-
ного плану дій, який би забезпечував відновлення зайнятості і доходів населення, зростання економіки і довгострокові структурні зміни в економіці. Такий документ, повинен містити чіткий план заходів, ро-
зроблених з метою забезпечення макроекономічної і фінансової стабільності параметрів бюджетної системи, яка  в міру стабілізації економічної ситуації буде автоматично приводитися до стійкого рівня. 
Закриття економіки, скорочення виручки вітчизняного бізнесу об’єктивно ведуть до скорочення інвестиційної активності. Висока невизначеність щодо тривалості пандемії і обмежу-
вальних заходів і, як наслідок, зростання невизначеності щодо платоспроможності контрагентів і клієнтів фінансових інститутів, є фактором, здатним негативно вплинути на швид-
кість відновлення економіки та інвестиційну активність. Відповідно, першим завданням українського Уряду є запуск нового інвестиційного циклу і комплексу заходів, які стимулюють інвестиції.
З метою боротьби з поширенням коронавирусной інфекції тимчасово були закриті деякі галузі (туризм, побутові послуги, пасажирські перевезення та інші). Відновлення цих галузей не відбудеться автоматич-
но при відкритті економіки. За період призупинення діяльності в економіці сформувався негативний портфель реструктурованих кредитів і відкладених платежів, а також нових кредитних зобов’язань. Це ство-
рює ризики збільшення частки «поганих» боргів, розгортання ланцюжка неплатежів в економіці, що може привести до проблем в галузях, які продовжують роботу, додаткового зниження податкових надходжень. 
Крім того, структурні зміни споживчого попиту, як світового, так і внутрішньо українського, можуть уповільнювати вплив на відновлення ряду секторів (розваги і дозвілля, туристична сфера, індивідуальні послуги населенню тощо). Характер 
таких структурних змін, на даний момент до кінця незрозумілий. Відповідно, заходи з відновлення постраждалих секторів повинні враховувати ці фактори і бути включені до програми Уряду, яку вкрай і у найкоротші терміни потрібно прийняти.
Нові виклики, але й нові можливості
У той же час економічні обмеження пов’язані з поширенням коронавірусной інфекції і стан світових ринків створили і ряд нових можливостей для економіки України. Розвиток нових форм зайнятості та навчання, насамперед, 
дистанційних, створюють потенціал для кардинальних структурних змін на ринку праці, у сфері освіти і перекваліфікації. Можливо істотне підвищення гнучкості ринку праці і освіти як з боку попиту, так і з боку пропозиції. Зросла 
швидка і багато в чому саморегульована системи освіти і перекваліфікації близька до потреб української економіки.
Прийняті в період жорстких обмежень заходи зі спрощення адміністративних процедур, скасування або перенесення термінів вступу в силу регуляторних норм, створили хорошу основу для подальшої оптимізації регулювання 
в багатьох секторах українського бізнесу.
Перехід підприємств і організацій на віддалену роботу, вимоги з самоізоляції призвели до прискореної цифровізації як в державному, так і в приватному секторі. Цифровізація може стати драйвером технологічного прориву, 
зростання продуктивності праці в багатьох секторах індустрії. Заходи щодо стимулювання технологічного розвитку в цілому і цифровізації різних галузей і сфер економіки як найважливішого елемента такого розвитку будуть не 
просто сприяти прискоренню відновлення економіки України, але і принципово нової якості стійкого економічного зростання за межами періоду відновлення.
У т ой же час, регіоналізація світової економіки, тимчасові розриви в ланцюгах поставок сукупно з ослабленням гривні створили сприятливі умови для імпортозаміщення, а також потенційно створили нові експортні ніші. Реаліза-
ція заходів з підтримки імпортозаміщення та експорту, в тому числі оптимізація регулювання в цій сфері, також можуть дозволити забезпечити як швидке відновлення, так і подальший розвиток. У туризмі, в умовах обмежень на 
міждержавні переміщення посилився попит на безпечний і якісний відпочинок всередині країни, як для наших співгромадян, так і іноземних мандрівників, які відкрили для себе красоти нашої землі.
Важливо зазначити, що поширення коронавирусной інфекції сформувало нові вимоги до стійкості сфери охорони здоров’я. Були виявлені сильні і слабкі сторони вітчизняної системи охорони здоров’я. Це створює можливості для 
істотного поліпшення цієї індустрії, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, розвитку пов’язаних галузей.Одним словом, можливості є, потрібно лише по-державницькі підходити до їх використання.
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Тисячу гривень за повну вакцинацію 
від коронавірусу можна буде отримати через 

мобільний застосунок “Дія”
У пілотному режимі “єПідтримка” запрацює з 13 грудня. Щоб отримати “ковідну тисячу” повністю вакцинованому українцю необхідно: 
Згенерувати сертифікат про вакцинацію в застосунку “Дія” (на випадок, якщо донині у вас був лише паперовий варіант).
У застосунку “Дія” на своєму смартфоні обрати пункт “єПідтримка”.Після автоматичної перевірки на наявність “зеленого сертифіката” 
вакцинації та вікової позначки у 18 років, треба обрати з поданого переліку банк, через який ви хочете отримати виплату.
“Дія” перекидає вас в обраний банк для генерування віртуальної картки і повертає назад у застосунок. Також ви можете самі завчасно 
згенерувати таку картку в одному долучених онлайн-банків.  Гроші мають надійти на створену картку впродовж 2 днів.
Віртуальну картку треба додати в платіжну систему вашого смартфона, наприклад в Apple Wallet для iPhone. Далі нею можна розра-
ховуватись аналогічно до будь-якої картки, прикладаючи до терміналу. “Ковідну тисячу” треба витратити за 4 місяці, в іншому випадку 
вона повернеться державі.За бажанням можна завести окрему пластикову картку для отримання “ковідної тисячі” – в одному з банків, 
долучених до програми “єПідтримка”. Але для підтвердження цієї картки однаково доведеться заходити в “Дію”.  – пише “Українська 
правда”.
Наразі назви банків, які працюватимуть за “єПідтримкою”, у Мінцифрі не розголошують, втім кажуть, що це будуть наймасовіші банки 
за кількістю користувачів.
Картки будуть безкоштовними, жодної комісії за їхнє користування не буде.“Ковідну тисячу” можна буде витратити в театрах, кіноте-
атрах, музеях, книжкових магазинах (як фізичних, так і онлайн), на квитки в Укрзалізниці та внутрішні авіарейси. Також з неї можна 
буде придбати квитки на концерти.Гроші не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку.Наразі отримати ковідну тисячу 
можна буде лише через “Дію”, тобто люди без смартфона або люди, які принципово не користуються “Дією” отримати гроші за ще-
плення не зможуть. Втім, у Мінцифрі кажуть, що надалі можуть з’явитися інші опції.Жителі окупованих територій зі згенерованими 
українськими сертифікатами так само можуть отримати свою “ковідну тисячу” і розрахуватись нею в інтернеті або на підконтрольних 
уряду територіях.
Нагадаємо: 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави 
тисячу гривень через додаток “Дія”. 
На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Юридична підтримка:

Міністерство соціальної політики змінило правила отримання субсидій для мешканців 
населених пунктів на лінії зіткнення. Насамперед йдеться про мешканців Донбасу, які 
використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень. Для 
них розмір субсидії розрахують згідно з нормативами, передбаченими для електро-
опалення. Для отримання субсидії необхідно мати підтвердження органу місцевого 
самоврядування факту відсутності тепло- або газопостачання та акт обстеження 
матеріально-побутових умов домогосподарства. Право на отримання субсидії ма-
тимуть і особи за таких умов: відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці 
для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);
у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл варті-
стю менше ніж чотири мінімальні заробітні плати, яким менше 5 
років; придбання житла за кошти державного або місцевого бюджету.
Щоб отримати субсидію на комуналку, дуже важливо подати правильний пакет 
документів. Це дуже важлива умова, якщо її не виконати – можна залишитись без 
субсидії.  Українці повинні надати декларацію про доходи та витрати осіб, які звер-
нулися за призначенням житлової субсидії та заяву про призначення та надання 
житлової субсидії. В окремих випадках можуть вимагати:довідки про доходи (у 
разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ);
договір найму (оренди) житла (за наявності); інші необхідні документи (до-
кументи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації).
довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
довідки, що підтверджують місце знаходження особи на території іншої адміністра-
тивно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, три-
валим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні 
документи про придбання страхового стажу в іншій країні; акти обстеження ма-
теріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської чи міської ради;
договори оренди житла у іншому місці тощо. Українці з 29 листопада можуть на пор-
талі Дія оформити субсидію на комуналку. Процедура триває близько 30 хвилин.

Зміни у правилах призначення 
житлових субсідій

 
                                 ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПОНСОР
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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 2,5 га в селі Крюківщина Бучанського 
району Київської області», розробленого на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 04 листопада 2021 року № 1-01/Х8-12.

    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 обслугову-
вання, 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». 
Замовник: Виконавчий комітет Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Ознайомитися з проектом ДПТ 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 «10» грудня 2021 р. по «08» січня 2021 
р. включно. 
Громадські слухання (презентація) проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, у приміщенні міської ради «22» грудня 2021 р. о 12:00 год.
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7м

вул. Відродження

центр с. КРЮКІВЩИНА

с. ГАТНЕ

2м

2м

2м

с. КРЮКІВЩИНА
БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕЮ  2,5 ГА В
СЕЛІ КРЮКІВЩИНА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

  ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. САДИБНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК - ПР.;
2. МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ - ПР.;
3. ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ - ПР.;
4. МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЗБОРУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ -ПР.;
5. ВИРОБНИЦТВО V КЛАСУ ШКІДЛИВОСТІ - ПР.

ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

ТЕРИТОРІЇ:

МЕЖІ:

ІСНУЮЧІ:

САДИБНОЇ ЖИТЛОВОЇ  ЗАБУДОВИ

ПРОЕКТНІ:

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ГОСПОДАРЧІ

ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ОХОРОННИХ ЗОН ІНЖЕНЕРНИХ
МЕРЕЖ ТА СПОРУД

МОЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (резерв)

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

РОЗРОБКИ ДПТ

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ПРОЕКТНІ:

ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ:

ЖИТЛОВИХ ВУЛИЦЬ

ІСНУЮЧІ:

ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК

ВЕЛОСИПЕДНИХ СМУГ

ГОЛОВНА ВУЛИЦЯ СЕЛА

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ:
ІСНУЮЧІ: ПРОЕКТНІ:

ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

+ + + +

+ +

ОХОРОННІ ЗОНИ ПОВІТРЯНИХ
ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ТП

ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ:
ІСНУЮЧІ: ПРОЕКТНІ:

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА
ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЛІНІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ

Інформація про отримання 
дозволу на викиди забрудню-

ючих речовин

ТОВ “РІДО ГРУП” (магазин № М28 
Пчілка Маркет), розташований: Київсь-
ка обл., Бучанський р-н, смт. Макарів, 
вул. Шляхетська, буд. 5. Підприємство 
налічує: 2 джерела викидів, забрудню-
ючих атмосферне повітря (обладнання 
для приготування піци). Підприємством  
викидається у атмосферне повітря 
6 забруднюючих речовин: етиловий 
спирт, ацетальдегід, оцтова кисло-
та, тощо. Кількість забруднюючих 
речовин: 0,0233 т/рік. 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 опу-
блікування резюме у ЗМІ до Бучанської 
РДА Київської області за  адресою: 
Київська обл., м. Буча, вул. Інститут-
ська, 22, е-mail: vdoc@buchanska-
rda.gov.ua, тел. 063-581-97-91.

ІІнформація про отримання 
дозволу 

ТОВ “РІДО ГРУП” (магазин № М36 Пчілка 
Маркет), розташований: Київська обл., 
м. Буча, вул. Олекси Тихого, буд. 4. 
Підприємство налічує: 2 джерела вики-
дів, забруднюючих атмосферне повітря 
(обладнання для приготування піци та 
фритюру). Підприємством  викидається 
у атмосферне повітря 7 забруднюючих 
речовин: етиловий спирт, ацетальдегід, 
оцтова кислота, акролеїн, тощо. Кіль-
кість забруднюючих речовин: 0,019 т/рік. 
Концентрація забруднюючих атмосферу 
речовин не перевищує нормативних ви-
мог. Діяльність підприємства негативно 
не впливає на стан здоров’я місцевого 
населення  і на різні складові довкілля.
З приводу зауважень та пропози-
цій 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 

ТОВ “РІДО ГРУП” (магазин № М25 Пчілка 
Маркет), розташований: Київська обл., 
Бучанський р-н, с. Софіївська Борща-
гівка, вул. Павла Чубинського, буд. 8В. 
Підприємство налічує: 2 джерела викидів, 
забруднюючих атмосферне повітря (об-
ладнання для приготування піци та м’яс-
них страв). Підприємством  викидається 
у атмосферне повітря 7 забруднюючих 
речовин: етиловий спирт, ацетальдегід, 
оцтова кислота, акролеїн, тощо. Кількість 
забруднюючих речовин: 0,0241 т/рік. 
Концентрація забруднюючих атмосферу 
речовин не перевищує нормативних ви-
мог. Діяльність підприємства негативно 
не впливає на стан здоров’я місцевого 
населення  і на різні складові довкілля.
З приводу зауважень та пропозицій звер-
татись протягом місяця з дати опубліку-
вання 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.
                                                РЕКЛАМА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
СПОНСОР
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний план території земельної ділянки загальною площею 3,62 га в селі Крюківщина 

Бучанського району Київської області» розробленого на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 19 серпня 2021 року № 1-01/VIII8-17 та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього.
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 обслугову-
вання, 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 загальною площею 3,62 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 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 «10» грудня 2021 р. по «8» січня 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 «22» грудня 
2021 р. о 12:00 год.

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо, що ТОВ «Кроноспан 
УА» отримано Висновок з оцінки 
впливу на довкілля за №05.1-10/166 
від 13.12.2021, виданий Депар-
таментом екології та природних 
ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації, щодо плано-
ваної діяльності з реєстраційним 
номером справи №20217208269.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки 
площею 3,6385 га в селі Крюківщина Бучанського району Київської області, що розроблений на підставі рішення Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області від 04 листопада 2021 року  №1-01/X8-11.
Замовник: Виконавчий комітет Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут СБ України.
Ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можливо в приміщенні Вишневої міської ради, за адресою: Київська обл., м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 29 та на офіційному веб сайті Вишневої міської ради https://vyshneve-rada.gov.ua/.
Строк громадського обговорення заяви 15 днів з дня її оприлюднення. Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій формі на адресу 
Вишневої міської ради: 08132, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29.
Подання та прийом пропозицій здійснюються з 10.12.2021 р. по 24.12.2021 р. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розгля-
даються.
Відповідальна особа - Черній В.П., начальник відділу містобудування та архітектури Вишневої міської ради. тел. (04598) 5-15-93
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

         ОГОЛОШЕННЯ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Втрачену вкладку № 073812 видану Київською облдержад-
міністрацією, від 01.10.98 року, до посвідчення №121466 осо-
би яка постраждала в наслідок чорнобильської катастрофи, 
видану Київською облдержадміністрацією від 01.10.98 року на 
ім’я Лозицького Івана Петровича вважати недійсною.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Київський апеляційний суд згідно ч. 11 ст. 128 Цивільного процесуального 
кодексу України викликає у судове засідання як відповідача Сінькевич Тетяну 
Василівну,представника комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій 
Васильківського району» для участі у розгляді справи №22-ц/824/16577/2021 а 
апеляційною скаргою
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“Фабрика Чудес”: подари ребенку тепло ко 
Дню Святого Николая

С приходом холодов стартовала ежегодная программа фонда Благомай “Фабрика Чудес” для детей из детских домов. Инициатива 
в этом году направлена   на приобретение теплых вещей для детей-сирот, особенно нуждающихся в заботе.Чтобы подарить 
детям радость, фонд “Благомай” согласовал с руководителями 84-х детских домов Украины, где проживают более 5000 детей, 
действительно нужные и важные подарки: теплые куртки и обувь.Приглашаем вас приобщиться к инициативе и подарить детям ко 
Дню Святого Николая такую   необходимую заботу.
Как сделать хорошее дело и подарить тепло детям-сиротам?
Вы можете перечислить любую сумму в фонд “Благомай”, который за эти деньги приобретет подарки детям под выбранные 
нужды. Сделать это можно по ссылке https://bit.ly/3lsGRaE
А чтобы тепла было еще больше, вы можете привлечь друзей, знакомых, коллег и близких совершать добрые дела в канун 
новогодних праздников!

Огляд ринку праці для людей з інвалідністю
Щороку 3 грудня наша країна разом з міжнародною спільнотою відзначає день людей з інвалідністю. В сучасній Україні протягом 
певного часу впроваджуються інклюзивні програми. Держава та бізнес прагнуть створювати такі умови, аби люди з особливими 
потребами не відчували себе обмеженими. Показником цивілізованості суспільства та поширеності інклюзивних програм є, зокрема, 
наявність робочих місць для людей з інвалідністю. Обмежені фізичні можливості не мають закривати людині двері до нормальної 
роботи, стабільного прибутку та професійного зростання. Сьогодні “Нова Доба” пропонує традиційний огляд ринку праці для людей з 
обмеженими можливостями порталу grc.ua Як показує статистика робота для людей з інвалідністю є, але її не надто багато. Особи з 
обмеженими можливостями можуть подаватися на 7% актуальних вакансій.
Середня заробітна плата – 14 200 грн. Розгляньмо скільки роботодавців пропонують ту чи іншу суму:
8 800-16 900 грн – 49% від всіх вакансій на сайті grc.ua;
16 900-25 000 грн – 26%;
25 000-33 100 грн – 13%;
33 100-41 200 грн – 8%;
більш ніж 41 200 грн – 4%.;
Отже, приблизно 25% роботодавців пропонують заробітну плату на рівні 1000 доларів і вище. Це не надто відрізняється від ситуації 
по українському ринку праці в цілому.Давайте копнемо глибше – розглянемо детально рівень прибутку, вимоги роботодавців та 
найбільш активні сфери ринку праці. У яких сферах найчастіше та найрідше пропонують роботу
На першому місці з великим відривом знаходиться сегмент продажів – 26%. Другу позицію, поступаючись більш ніж удвічі, розділили 
між собою дві категорії – адміністративний персонал та початок кар’єри/студенти (по 12%). Трійку лідерів замикають інформаційні 
технології, інтернет та телекомунікації – 11%.
Наступні позиції виглядають наступним чином:
робітничий персонал – 9%;
будівництво, нерухомість – 6%;
мистецтво, розваги, мас-медіа/маркетинг реклама, PR – по 5%;
консультування – 2,6%;
наука та освіта – 2,1%.
Як бачимо, люди з обмеженими можливостями можуть знаходити роботу у престижних сферах. Таке бажане для багатьох «айті» 
взагалі знаходиться у трійці лідерів. Давайте тепер розглянемо аутсайдерів, тобто сфери з найменшою активністю:
виробництво, сільське господарство/безпека – по 0,3%;
спортивні клуби, фітнес, салони краси/вищий менеджмент – по 0,2%;
закупівлі/ юристи/ інсталяція та сервіс – по 0,1%.
Спортсмени з обмеженими можливостями.
Фото: Олег Спорников
Окремо виділимо декілька сфер, які розташувалися у середині рейтингу: банки, інвестиції та лізинг (1%), медицина, фармацевтика 
(0,8%), бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (0,7%).
Де найбільше та найменше платять
Розпочнемо з лідерів. Першу позицію поділили між собою дві сфери – інформаційні технології, інтернет, телекомунікації та вищий 
менеджмент (по 28 700 грн). Другу позицію зайняло будівництво та нерухомість (27 400 грн), третю – маркетинг, реклама та PR (26 
700 грн).
Далі рейтинг виглядає наступним чином:
виробництво, сільське господарство – 25 100 грн;
домашній персонал – 22 400 грн;
консультування – 21 300 грн.
Найменший рівень заробітної плати пропонують у таких сферах:
банки, інвестиції, лізинг – 14 000 грн;
адміністративний персонал/бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства – по 13 700 грн;
медицина, фармацевтика – 10 600 грн.
Окремо відзначимо відносно високий рівень прибутку у категоріях «наука та освіта» (18 800 грн) та «робітничий персонал» (21 200 
грн). Люди на початку кар’єри, без досвіду можуть розраховувати на середній прибуток на рівні 15 700 грн.
Дещо про умови праці
Якщо ми вже заговорили про досвід роботи, давайте з нього й розпочнемо. Отже, для тих, хто знаходиться на початку професійного 
шляху, є хороші новини: 74% роботодавців готові найняти працівника взагалі без досвіду. Наявність досвіду від 1 до 3 років вимага-
ють 22% компаній, від 3 до 6 років – 3%, більш ніж 6 років – 1%. Склалася хороша ситуація і для тих, хто шукає постійне, стабільне 
робоче місце: повну зайнятість пропонують 65% роботодавців. На часткову зайнятість можна розраховувати в 34% випадків. Варіанти 
«стажування» та «проектна робота» пасуть задніх з 0,5%.

«Пандемійні» реалії життя позначилися і на сегменті ринку праці для людей з інвалідністю: дистанційну роботу пропонують 46% ро-
ботодавців. На повний день можна влаштуватися в 36% випадків, на змінний графік – у 8%. Гнучкий графік пропонують 9% компаній, 
вахтовий метод – лише 1%.

Отже, звернувшись до фактів та статистики, ми побачили, що люди з обмеженими можливостями зараз можуть влаштуватися на 
роботу в різні сфери та розраховувати на стабільний прибуток. Звісно, все залежить від досвіду та навичок кожного конкретного 
працівника. Український бізнес прямує у вірному напрямку, прагнучи працевлаштовувати людей з особливими потребами. Подібні іні-
ціативи просуваються на законодавчому рівні (наприклад, закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю»), найбільш 
активні у цьому сенсі роботодавці отримують пільги. Будемо сподіватися, що ця тенденція буде лише зміцнюватися.

ФОТО ДНЯ
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Ознайоми

Наші консультації
Шановний читачу «Нової доби», ми продовжуємо наш спільний проект із ГО «Ін-
ститут вивчення проблем Верховенства права», в рамках якого ми інформуємо чи-
тачів, особливо із сільських районів Київщини про їхні права і обов’язки. Сьогодні 
ми поговоримо про оподаткування доходів від продажу самостійно вирощеної сіль-
ськогосподарської продукції

Отже, відповідно  до норм пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі ПКУ) не оподатковуються доходи, отримані 
громадянами від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена самостійно на земельних ділянках, наданих їм у 
розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення  садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо 
власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає 
в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу;
- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не переви-
щує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на 
місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються. Якщо ж розмір 
земельних ділянок перевищує 2 гектари, то дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних 
підставах.
При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки 
про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3ДФ. Порядок її видачі затверджено наказом Міністерства доходів 
і зборів України від 17.01.2014 року № 32. Така довідка безоплатно видається громадянам сільською, селищною або міською радою 
за місцем їх проживання в термін протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви. Серед реквізитів, 
які повинні міститися у довідці, зокрема, вид цільового призначення земельної ділянки, розмір земельної ділянки у гектарах тощо. 
Довідка видається строком на п'ять років. Отже, якщо продавець сільгосппродукції надав підприємству, яке є податковим агентом, 
копію чинної та належно складеної довідки, і дані цього документа свідчать про наявність у такої фізичної особи права на застосування 
пільги, встановленої пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, то підприємство-покупець не утримує податок з доходів, що виплачуються за 
сільськогосподарську продукцію. Однак, слід нагадати, якщо розміри земельних ділянок перевищують норми, встановлені Земельним 
кодексом України, то такі доходи включаються платником податку до загального річного оподатковуваного доходу, підлягають відобра-
женню у декларації про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року та оподатковуються за ставкою 18 відсотків, 
визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ
При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 16 та 41 УКТ ЗЕД, затвердженої Законом України від 19.09.13 №584-VII «Про 
митний тариф України» (зі змінами та доповненнями), отримані від такого продажу доходи не являються оподатковуваним доходом, 
якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (по-
даткового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж вказаної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

Відповідальність за порушення на виборах

Оскільки багато хто з нас задіяний в цьому важливому суспіль-
ному процесі і має знати, що це не просто підробіток або грома-
дянський обов’язок, це процедура, яка регулюється українським 
законодавством і накладає на вас певну відповідальність. Чинне 
законодавство України стимулює дотримання виборчих прав 
шляхом встановлення відповідальності за їх порушення. 

Прийнятими засобами боротьби з цими правопорушеннями є адміністративна та 
кримінальна відповідальність. У Кримінальному кодексі України наявний окремий 
розділ, яким визначається покарання для виборців за порушення виборчого процесу. 
Зокрема:
Злочини, суб’єктом яких  може бути визнана фізична особа (виборець):
• Незаконне голосування більше, ніж один раз на одних і тих же виборах 
– позбавлення волі до 7 років за наявності кваліфікуючих ознак (ст. 1581 КК);
• Прийняття пропозиції, обіцянки чи одержанні неправомірної вигоди 
за будь-які дії, пов’язані з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права 
(відмова від участі в голосуванні, голосування за конкретного кандидата або відмова 
від такого, передача виборчого бюлетеня іншій особі). Ці дії караються незалежно від 
того, чи виконав виборець свої протиправні обіцянки, штрафом до 5,1 тис. грн., ви-
правними роботами або обмеженнямволі на строк до 2 років (ч.1 ст. 160 КК).
• Підробка виборчих документів, їхнє незаконне використання або збері-
гання, знищення або пошкодження виборчої документації (ч.2 ст. 158 КК)
• Викрадення, приховування, знищення або пошкодження виборчої 
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____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

товариство з обмеженою відповідальністю «Шато-Інвест» 

Код згідно з ЄДРПОУ 35195391,(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або. інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання _____Юридична адреса: Україна, 01103, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 47.  Тел.: +380445374220 +38(050) 751 25 28
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи Перевлаштування ФП в ПС110/10/10 «Либідська» з трансформаторами 2х40 МВА
Проектом передбачено будівництво двоколової КЛ напругою 110 кВ в м. Київ від ПС «Московська» до ПС «Либідська». Функціональне призначення кабельної лінії електропередачі КЛ 110 кВ  – передача електричної енергії.
Початком проектованих КЛ 110 кВ є ПС «Московська» за адресою пров. Лужевського 13. Далі КЛ перетинають вул. Грінченка, залізничні колії та р. Либідь, повертають ліворуч та прямують до ПС «Либідська» за адресою вул. 
Антоновича 176, що підлягає реконструкції. Орієнтовна довжина траси від ПС «Московська»  ПС «Московська» 0,835 км.Траса КЛ проходить по існуючих вулицях та дорогах. Технічна альтернатива 1.Будівництво лінії елек-
тропередачі планується у вигляді кабельної лінії напругою 110 кВ, шляхом прокладання в траншеї під землею по трасі, що проходитиме вздовж вже існуючої дорожньої (вуличної) інфраструктури м. Києва. Довжина траси КЛ 
110 кВ до 0,835 км.Технічна альтернатива 2.Технічною альтернативою будівництва кабельної лінії електропередачі є проведення повітряної лінії електропередачі. Але спорудження повітряної лінії електропередач вимагатиме 
відведення додаткових територій під опори а також проведення періодичного обслуговування повітряної лінії, що в стиснених умовах м. Києва не є раціонально.Крім того, відповідно до п. 11.3.10 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 
та забудова територій» лінії електропередавання до понижувальних підстанцій глибокого вводу напругою 110 кВ і вище у межах територій крупних і найкрупніших міст слід виконувати кабелем, тому будівництво повітряної лінії 
110 кВ як альтернатива було відхилене.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1:Початком проектованих КЛ 110 кВ є ПС «Московська» за адресою пров. Лужевського 13. Далі КЛ перетинають вул. Грінченка, залізничні колії та р. Либідь, 
повертають ліворуч та прямують до ПС «Либідська» за адресою вул .Антоновича 176, що підлягає реконструкції. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.План прокладання траси визначений 
відповідно до місцевих умов та наданих технічних умов. По трасі КЛ кабелі прокладаються по вже існуючим кабельним конструкціям. У зв’язку з цим, розглядається єдиний варіант розміщення об’єкта, територіальна альтернатива 
2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив через забезпечення робочими місцями працездатного населення на період будівництва, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної 
ситуації регіону, забезпечення економічної основи для захисту соціально-економічних інтересів населення, забезпечення безперебійного постачання електроенергії
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектом передбачено будівництво двоколової КЛ напругою 110 кВ в м. Київ від ПС «Московська» до ПС «Либідська». КЛ 110кВ виконується одножильними кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену, які прокладаються в землі.
По трасі КЛ кабелі прокладаються:
- по існуючим кабельним конструкціям ПС «Московська»
- по існуючим кабельним конструкціям кабельного тунелю;
- у ґрунті закритим способом із використанням методу горизонтального направленого буріння. Кабелі кожної лінії розташовуються в поліетиленовій трубі на глибині 1,5 – 6 м;
- у ґрунті відкритим способом на глибині не вище 1,5 м в траншеї для влаштування компенсаторів кабелів біля приямків кабельних муфт, кінцевих кабельних конструкцій. Кабелі засипаються піщано-гравійною 
сумішшю і захищаються плитами та стрічкою;
- у ґрунті відкритим способом на глибині не вище 1,5 м в траншеї в лотках з покриттям плитами. Кабелі в лотках засипаються піщано-гравійною сумішшю і захищаються плитами, прокладається стрічка. Сигнальна 
стрічка повинна відповідати вимогам ГКД 34.21.260-2003.
-  по кабельним конструкціям ПС «Либідська».                                                                                                                                                                                                                   Продовження на стор.8

Ознайоми

10 грудня міжнародне співтовариство, а відтак і Україна відзна-
чають День прав людини (Human Rights Day). У цей день в 1948 
році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію 
прав людини - перший універсальний міжнародний документ, який 
гарантує кожній людині дотримання її прав.

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 423 (V), яка закликає всі 
держави і зацікавлені організації встановити 10 грудня кожного року як «День прав 
людини». Метою проголошення цього дня є привернення уваги «людей у всьому світі» 
до «Загальної декларації прав людини» як до стандарту захисту їхніх прав «для всіх 
людей і народів». Загальна декларація прав людини включає в себе широкий перелік 
політичних, громадянських, соціальних, культурних та економічних прав. Вона внесена 
до Книги рекордів Гіннесса як документ, перекладений на більш ніж 400 мов і діалектів, 
що свідчить про її універсальний характер і масштаби її поширення. І хоча «Деклара-
ція» не є обов’язковим до дотримання документом, вона сприяла введенню більш як 60 
різних інструментів в галузі регулювання та гарантування прав людини, які сформували 
єдиний міжнародний стандарт у цій області. На її основі, також, здійснювалася розробка 
інших міжнародних угод. 
16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято «Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права» і «Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права», які вступили в силу в 1976 році. Прийняті під егідою ООН чотири між-
народні документи (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економіч-
ні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; 
факультативні протоколи до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) 
часто називають «Міжнародним біллем про права людини» ( International bill of human 
rights). На основі цих міжнародно-правових актів Рада безпеки ООН може застосовувати 
примусові санкції проти тих режимів, які допускають грубі порушення прав людини. За 
дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав людини спостерігає Верхов-
ний комісар ООН з прав людини, рішення заснування мандата якого було прийнято в 
1993 році у Відні (Австрія) на Всесвітній конференції з прав людини. Верховний комісар 
представляє доповіді Комісії з прав людини ООН, а через Економічну і соціальну рада 
ООН (ЕКОСОР) і спрямовує їх до Генеральної Асамблеї. Верховний комісар повинен 
вживати заходів щодо усунення серйозних порушень прав людини та робити інші попе-
реджувальні дії щодо держав, які системно порушують права людини.
Ухвалення на Всесвітній конференції з прав людини у 1993 році Віденської деклара-
ції та Програми дій, ознаменувало початок нових зусиль з захисту і заохочення прав 
людини у світі. У Віденській декларації і Програмі дій був закріплений універсальний 
характер прав людини і необхідність боротьби з усіма формами расизму, дискримінації, 
ксенофобії і нетерпимості. У документах наголошується також на права жінок, дітей, 
меншин і корінних народів, як на окремі надважливі розділи прав людини.  Загальний 
рівень співпраці держав в області прав людини доповнюється регіональним, що дає 
можливість враховувати політичні, історичні, культурні, економічні особливості регіону 
та відображати все це в прийнятих документах. До них, зокрема, відносяться «Євро-
пейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод» 1950 року, «Єв-
ропейська соціальна хартія» 1961 року, «Американська конвенція про права людини» 
1969 року, «Африканська хартія прав людини і народів» 1981 року, «Арабська хартія про 
права людини» 1994 року тощо.
Права людини в галузі освіти, культури, науки передбачені в конвенціях, прийнятих в 
рамках ЮНЕСКО. Зокрема, в 1960 році була прийнята «Конвенція про боротьбу з дис-
кримінацією в галузі освіти». Згідно цього документу, такою дискримінацією є будь-яке 
розрізнення, виняток, обмеження або перевага, мета або наслідок якого полягають у 
знищенні або порушенні рівності відносин в галузі освіти, що проводяться за ознакою 
раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного 
або соціального походження, економічного становища або народження.

У листопаді 1989 року Генеральна Асамблея ООН прийняла ще один важливий доку-
мент «Конвенцію про права дитини». Конвенція містить 54 статті, що враховують прак-
тично всі моменти, пов’язані з життям і становищем дитини в суспільстві. Всі її положен-
ня зводяться до чотирьох вимогам, які забезпечують права дітей: виживання, розвиток, 
захист і забезпечення участі в житті суспільства.
.Україна приєдналася до відзначення дня прав людини у 2008 році, коли Президент 
України підписав Указ про відзначення в Україні 60-ї річниці проголошення Загальної 
декларації прав людини та Дня прав людини. Переважна більшість положень вищезга-
даної декларації включено до базового законодавства та української Конституції. 
Але у одному матеріалі неможна розкрити всю величезну проблематику, яка пов’я-
зана з виконанням положень «Декларації», цього великого документа, тому редакція 
«НД», вирішила попросити експерта Фундації соціально правового захисту населення 
«Чинність закону», юриста Аліну Павленко, розповісти, як в українське законодавство 
імплементоване одне з засадничих прав людини, гарантоване «Декларацією» – право 
на працю і як цим правом можуть скористатися українці.
І.Відповідно до ст. 43 Основного Закону України кожна людина має право на належні, 
безпечні та здорові умови праці. З прийняттям у 1992 році Закону України «Про охо-
рону праці» було визначено основні положення щодо реалізації конституційного права 
працівників на охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, 
безпечні та здорові умови праці. А у відповідності до ст. 6 Закону України «Про охо-
рону праці» умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, 
механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 
індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові 
умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів. При працевлашту-
ванні на роботу в Україні, будь-який громадянин (або навіть особа без громадянства) 
має бути ознайомлений з умовами праці на робочому місці. За рахунок роботодавця 
пройти первинний медичний огляд, навчання та перевірку знань з охорони праці.  Пра-
цівникам також гарантовано право на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови 
праці, забезпечення спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та 
знешкоджувальними засобами. Також працівник має право на надання легшої роботи за 
станом здоров’я на термін, зазначений у медичному висновку, а у разі потреби на вста-
новлення скороченого робочого дня та організації проведення навчання з набуття іншої 
професії відповідно до законодавства. Водночас, українські працівники мають право на 
збереження місця роботи та середнього заробітку на час зупинки роботи підприємства, 
цеху, дільниці, окремого виробництва, устаткування органом державного нагляду за 
охороною праці чи службою охорони праці підприємства або у випадку втрати працез-
датності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням. 
Важливо зазначити, також що працівник має право відмовитися від дорученої роботи, 
якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя та здоров’я або для 
людей, які його оточують. Українці також мають право розірвати трудовий договір за 
власним бажанням, якщо роботодавець порушує законодавство з охорони праці, не до-
тримується умов колективного договору. Разом з тим, всі працівники мають право звер-
татися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності із заявами та скаргами, у разі порушення прав 
на належні, безпечні та здорові умови праці в процесі трудової діяльності. Державою та-
кож гарантовано відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження 
його здоров’я або у разі смерті працівника, за рахунок Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань відповідно до Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Разом з тим необхідно наголосити, що захист гарантованих законодавством прав у 
галузі охорони праці здійснюється за умови трудових відносин між працівником та ро-
ботодавцем.

Олег Спорников
журналіст, правозахисник

ПРАВА ЛЮДИНИ - 
                   ЧИ УСІ ВАМ ГАРАНТОВАНІ?

10 грудня у світі 
відзначають 

Міжнародний день 
прав людини,

Свято було засноване 4 грудня 1950 
року на засіданні Генеральної Асамблеї 
ООН, знаменуючи річницю ухвалення 
Асамблеєю Загальної декларації прав 
людини в 1948 році. Засновники Між-
народного дня прав людини висловлю-
валися за розширення прав людини, 
активну пропаганду ідей рівноправності, 
соціальної відповідальності та взаємо-
допомоги. Загальна декларація стала 
першим міжнародним документом, в 
якому були чітко сформульовані поло-
ження про права людини. Крім основних 
прав людини, Загальна декларація прав 
людини докладно перелічує політичні, 
громадянські права і свободи людини, 
а також права в економічній, соціальній 
і культурній сферах. Загальна декла-
рація прав людини спонукала людство 
до розробки та укладення численних 
конвенцій, декларацій та протоколів з 
прав людини: у 1948 р. було ухвалено 
Конвенцію про попередження злочину 
геноциду та покарання за нього, в 1949 
р. – Женевські конвенції про захист прав 
людини під час збройних конфліктів, 
1950 р. – Європейську Конвенцію захи-
сту прав людини та основних свобод, 
1959 – Декларацію прав дитини, в 1966 
р. – пакти про права людини тощо. Та-
кож було створено різноманітні установи 
та посади для більш об’єктивного дотри-
мання державами прав людини 

ОГОЛОШЕННЯ



88 НОВА ДОБАНОВА ДОБА
Приєднання ПС «Либідська» до електричних мереж 110 кВ (від ПС 110 кВ «Московська») виконується дволанцюговою кабельною лінією 110 кВ, яка прокладається методом горизонтально направленого буріння в напірних трубах 
з поліетилену та в залізобетонних лотках.Вздовж річки Либідь кабельна лінія прокладається на відстані від підпірної стінки в інтервалі 13,0-23,7 м та перетинає річку Либідь перпендикулярно.Роботи щодо будівництва кабельної 
лінії в проводяться на землях водного фонду (р. Либідь) на території України (лист Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра від 06.08.2021 № 01-12/1013).
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами щодо технічної альтернативи 1 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із вимогами законодавства України з 
дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних та інших нормативів. Враховуючи те, що траса КЛ 110 кВ розташовуватиметься по порушених 
землях (вздовж існуючих вулиць (доріг)), то екологічні та інші обмеження планованої діяльності пов’язані із дотриманням охоронних зон поблизу існуючої забудови, поблизу наявних ліній електропередачі, ліній зв’язку, систем 
водопостачання і водовідведення, інших інженерних комунікацій, а також існуючих залізничних колій. У разі необхідності видалення зелених насаджень необхідно врахувати вимоги законодавства України, що регулює порядок 
такого видалення. Заповідні об’єкти в межах та поблизу траси КЛ 110 кВ відсутні.Безпечна експлуатація обладнання та устаткування відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, техноло-
гічних регламентів. Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, впроваджувати ресурсозберігаючі, природоохоронні та дотримання вимог природоохоронного та санітарного 
законодавства. Відходи, які утворюються під час будівництва та експлуатації об’єкта повинні роздільно збиратись, зберігатись та передаватись на утилізацію відповідно ЗУ «Про відходи», ДСанПіН 2.2.7. 029-99 «Гігієнічні вимоги 
щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення».Рівень шуму від обладнання на межі з житловою забудовою не будуть перевищувати допустимих норм відповідно до ДСП 
№173-96.Рівень шуму на робочих місцях не будуть перевищувати допустимих норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». щодо технічної альтернативи 2 Екологічні та 
інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних 
та інших нормативів, зокрема:
 - по ґрунту, поверхневих та підземних водах – не перевищення значення ГДК в ґрунтах, поверхневих та підземних водах, дотримання правил пожежної безпеки, дотримання правил поводження з відходами;
-  збереження різноманітності об’єктів рослинного і тваринного світу, недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та розмноження тварин; 
-  по акустичному впливу – дотримання допустимих рівнів шуму. Згідно з ДСП № 173-96 нормативна СЗЗ для ПЛ 110 кВ не встановлюється. Зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водоза-
бірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення по трасі прокладання. Згідно з вимогами «Правил охорони електричних мереж», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 
1997 року № 209 (зі змінами) вздовж ПЛ 110 кВ встановлюється охоронна зона у вигляді повітряного простору та земельної ділянки, що обмежена вертикальними площинами, які проходять на відстані 20 м по обидві сторони від 
проекцій крайніх невідхилених проводів ПЛ 110 кВ. щодо територіальної альтернативи 1 Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. щодо 
територіальної альтернативи 2 не розглядається (див. п. 3)
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами щодо технічної альтернативи 1: Перед початком будівельних робіт виконується інженерна підготовка будівельної смуги, що включає в себе розчи-
щення траси від дерев і кущів (за необхідності), планування смуги траси і інші роботи. Враховуючи те, що траса КЛ 110 кВ розташовуватиметься на порушених землях (вздовж існуючих вулиць (доріг), то територія потребує міні-
мальної екологічно-інженерної підготовки і заходів захисту. Кабельна лінія не потребує відведення земельних ділянок в постійне користування чи оренду. Вертикальне планування існуючої території вирішується з максимальним 
наближенням до існуючого рельєфу і забезпечує безперешкодний існуючий стік дощових вод. У проекті передбачається планування території механізованим способом і вручну. При підготовці території передбачається виїмка 
ґрунту тільки безпосередньо у місці влаштування приямків для ГНБ та муфт прокладання КЛ 110 кВ. Передбачається вивезення асфальтобетону та розробленого ґрунту під ним, які є фактично будівельними відходами, з території 
існуючих доріг (вулиць) та майданчиків будівництва. По завершенню робіт – відновлення дорожнього та іншого твердого покриття, а також повернення порушених земель в стан, наближений до попереднього, забезпечується 
послідовним проведенням технічного і біологічного етапів рекультивації.. У разі необхідності видалення зелених насаджень, впроваджуватимуться всі необхідні компенсаційні заходи
щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1 Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у 
необхідному обсязі згідно чинного законодавства щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1
- геологічне середовище: практично відсутній;
- клімат і мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній;
- повітряне середовище: в період будівництва та експлуатації очікуються незначні викиди забруднюючих речовин від неорганізованих джерел викидів та будівельної техніки, незначне шумове забруднення під час 
виконання робіт. Вплив від реалізації планової діяльності практично відсутній;
- водне середовище: безпосередній скид стічних вод у водні об’єкти відсутній; при виконанні будівельних вплив на водні об’єкти робіт в межах нормативних вимог. На період експлуатації вплив відсутній, мінімаль-
ний вплив на стадії будівництва;
- гідрогеологічне середовище – відсутній.
- ґрунти: в період будівництва очікується незначний вплив пов’язаний з використанням будівельної техніки та виконанням земляних робіт; 
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується на урбанізованій території. Суттєвий вплив на рослинний і тваринний світ відсутній. Рослини і тварини, що знаходяться під охороною 
(Червона книга) в межах впливу планованої діяльності відсутні;
- навколишнє соціальне середовище (населення): в період будівництва – позитивна дія за рахунок нових робочих місць (будівельних спеціалізованих організацій) та, відповідно, появи нових робочих місць; по 
закінченню будівництва – позитивні соціально-економічні аспекти за рахунок забезпечення надійного та якісного електропостачання споживачів, впровадження передових методів експлуатації, поштовхом до розвитку економіки 
та створенням додаткових робочих місць для працездатного населення.
- культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній. 
- природно-заповідний фонд: в межах проведення планової діяльності відсутні об’єкти природно-заповідного фонду;
- навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
- геологічне середовище: суттєвий;
- клімат і мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності допустимий;
- повітряне середовище: в період будівництва та експлуатації очікуються незначні викиди забруднюючих речовин від неорганізованих джерел викидів та будівельної техніки, незначне шумове забруднення під час 
виконання робіт. Вплив від реалізації планової діяльності практично відсутній;
- водне середовище: безпосередній скид стічних вод у водні об’єкти відсутній; при виконанні будівельних вплив на водні об’єкти робіт в межах нормативних вимог. На період експлуатації вплив відсутній, мінімаль-
ний вплив на стадії будівництва;
- гідрогеологічне середовище  – відсутній.
- ґрунти: в період будівництва очікується незначний вплив пов’язаний з використанням будівельної техніки та виконанням земляних робіт; 
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується на урбанізованій території. Суттєвий вплив на рослинний і тваринний світ відсутній. Рослини і тварини, що знаходяться під охороною 
(Червона книга) в межах впливу планованої діяльності відсутні;
- навколишнє соціальне середовище (населення): в період будівництва – позитивна дія за рахунок нових робочих місць (будівельних спеціалізованих організацій) та, відповідно, появи нових робочих місць; по 
закінченню будівництва – позитивні соціально-економічні аспекти за рахунок забезпечення надійного та якісного електропостачання споживачів, впровадження передових методів експлуатації, поштовхом до розвитку економіки 
та створенням додаткових робочих місць для працездатного населення;
- культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній. 
- природно-заповідний фонд: в межах проведення планової діяльності відсутні об’єкти природно-заповідного фонду;
- навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
щодо територіальної альтернативи 1Здійснення запланованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.щодо територіальної 
альтернативи 2 не розглядається (див. п. 3)
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно 
з частиною 3, пунктом 11, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, а саме: видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях 
водного фонду.

10. Наявність 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 нега-
тивного транскордонного впливу (зачеплених держав) Транскордонний вплив на довкілля від даного об’єкта відсутній, в зв’язку з цим оцінка транскордонного впливу не розробляється. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД 
у відповідності ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року
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 додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 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 уповноваженим 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 довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 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 припадають 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 пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні 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 обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції 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 провадження даної планованої діяльності буде: Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається  Управлінням екології та природних ресурсів Виконавчого 
органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)  (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що 
вони не передбачають 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»)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)
04080, Київ, вулиця Турівська 28, Телефони: 044 366-64-10, 044 366-64-11. Електронна пошта: ecology@kyivcity.gov.ua
Контактна особа: Возний Олександр Іванович, Начальник Управління


