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Вітаємо з Днем, Святого Миколая!
День святого Миколая (також Свято святого Миколая, у народі — 
День Миколи, Зимовий Миколай) — день святкування та вшанування 
пам’яті святого Миколая у католиків та православних. Ті церкви, що 
дотримуються григоріанського та новоюліанського календарів, від-
значають це свято 6 грудня, а ті, що юліанського, — 19 грудня (у XX—
XXI століттях). За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під 
подушками. Тому вони вірять у диво, звершуване святим Миколаєм 
і вчаться у святого бути милосердними. Святий Миколай опікується 
воїнами, водіями і тими, хто подорожує, допомагає бідним у скруті; 
вважається покровителем дітей і студентів, моряків, торговців, і луч-
ників. В пам’ять про милосердя святого Миколая, цього дня відзна-
чається Міжнародний день допомоги  бідним. 
Святий  Миколай був багатою людиною, але дбав про  
бідних людей тих часів. Найбільш імовірно, що традиція дарувати 
подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік 
не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. За тамтешніми зви-
чаями, вони не змогли б вийти заміж, і, якби їм не вдалося знайти ро-
боту, то довелося б стати повіями. Миколай, у той час ще не єпископ, 
дізнавшись про це, вирішує скористатись батьківським спадком, щоб 
зарадити біді.                                    Продовження на стор.2

Міська екологія і 
урбаністичне середовище Києва: огляд трендів

Перші ідеї міської екології почали розвиватися між 1940-ми та 1950-ми роками. У попе-
редні роки цей термін уже використовувався для позначення різних речей. Наприклад, 
коли група соціологів у США, використала термін «міська екологія», щоб розповісти 
про свою роботу в Чикаго у 1920-х роках. Саме ЮНЕСКО відповідала тоді за ство-
рення відправної точки міської екології. Це сталося, коли ЮНЕСКО вперше фінансо-
во підтримало  дослідження, пов’язане з міською екологією у 1970 році. З роками ця 
суб-дисципліна змогла створити свої власні терміни та методології для своїх дослід-
жень. Очікується, що в такому віддаленому майбутньому ця наука продовжить роз-
робляти нові підходи і набуде ще більшої актуальності у світі й у громадському житті.
Річ у тому, що міські райони становлять менше ніж 5% площі суші на пла-
неті, і лише половина існуючого населення проживає в міських районах. 
Незважаючи на це, шкода, яку вони завдають, величезна. Саме міські 
споруди сприяли виснаженню або пошкодженню існуючих природних 
ресурсів міст і околиць. Відповідальне використання води було однією 
з основних цілей міської екології, так само як управління відходами 
або правильне використання енергії. Але проблеми йдуть ще глибше 
- забруднення атмосфери, озер та океанів, вимирання одних видів або 
навіть поширення інших – ось деякі приклади впливу різкого зростання 
кількості великих міст на планеті та не дуже вдалого міського плануван-
ня. Але іще у 2008 року на кількох всесвітніх урбаністичних форумах 
світового рівня  було запропоновано п’ять принципів, на яких має буду-
ватися екологія міста. У той час було встановлено, що міста є екосисте-
мами і що вони мають кілька характеристик або елементів, з яких вони 
складаються. Міста також живуть у постійній зміні чи розвитку. У містах 
одночасно спостерігаються події людського та природного походження. 
І як останній принцип було встановлено, що екологія присутня завжди. 
Згодом ці принципи були розроблені та стали більш конкретними, 
ншими областями знань. Вони допомагають визначити способи дій.

Ринок праці в Україні у 2021 році. 
Підсумки у цифрах та фактах

2021 рік можна назвати періодом адаптації 
українського бізнесу до нових умов праці. 
Бізнес протягом року навчився працювати 
в умовах локдауну та гібридного формату, 
бути більш гнучким. Цей рік вчинив вплив 
і на компанії, і на працівників. Відбулися 
трансформації в ключових сферах.
Динаміка вакансій показує, як відбувалася 
адаптація компаній до нових умов. На по-
чатку року роботодавці не відкривали нові 
робочі місця та майже не шукали новий 
персонал. Порівняно з аналогічним періо-
дом 2020 року кількість вакансій значно 
знизилася. У січні обсяг пропозицій роботи 
знизився майже на третину, в лютому біз-
нес почав потроху оговтуватися та повер-
татися до звичного режиму фукціонування. 
З березня 2021 року можна побачити пози-
тивну динаміку в прирості нових вакансій. 
Пошук персоналу активізувався та протя-
гом року показав приріст більше ніж у два 
рази. Варто зауважити, що це означає не 
лише розвиток бізнесу та відкриття нових 
робочих місць, яких не було до цього періо-
ду. заміну тим, хто звільнився.

До речі, спеціалісти теж на початку року трималися своїх робочих місць 
та не поспішали звільнятися «в нікуди». Вони теж переживали період 
нестабільності та невпевненості у тому, що вони знайдуть кращу робо-
ту. Проте вже з весни ринок праці оживає. Люди починають шукати но-
вих, кращих умов роботи. 30% пошукачів витрачають на пошук роботи 
від 1 до 6 місяців роботи. У період локдауну люди відчули, що робота 
може бути не лише в офісі. І певній частині працівників це сподоба-
лося. Люди почали активніше шукати більш зручну для себе роботу. 



22 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

За давньою українською традицією, старші господарі села на свято збиралися, щоб 
зварити пшеничного пива. Влаштовувалася гостина, після якої всі весело з піснями 
їздили на санях довкола села. Дітям цього дня дарувалося особливе печиво — ми-
колайчики. На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, на які 
варили кутю і узвар, щоб у наступному році забезпечити врожай на жито й плоди. На 
всій території України влаштовували заздоровні обіди на честь Миколая Угодника з 
приготуванням ритуального пива й медів. На Поділлі цього дня чекали «полазника» — 
чоловіка, який першим зайде до хати, що віщувало багатство й щастя протягом року. 
Також, через подвір’я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її словами:
Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була та й я з тобою ще й зі своєю 
дружиною! «
На Київщині ґазда, прийшовши цього дня із церкви, брав миску зі свяченою водою, па-
ляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля, ішов кропити господу, худобу та збіжжя, 
примовляючи: Святий Миколай, помилуй та сохрани нас від усякого лиха! «До дня 
Миколая заведено віддавати борги. Українська приказка говорить: «Якщо ти мені не 
віддаси до Миколи, то вже не оддаси ніколи». Також заведено миритися і прощати, 
існує приказка: «На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі».
Серед прикмет, що пов’язані з цим днем: великий іній — на врожай хліба. Якщо ж 19 
грудня йде дощ — гарно вродить озимина. Мороз цього дня означав великий врожай 
хліба й городини. Якщо ж в цей день дороги засипле снігом, зима буде холодною і 
затяжною. Також за погодою у цей день визначають яким буде літній Миколай: скільки 
випало снігу на 19 грудня, стільки ж трави буде 22 травня.
В сучасній Україні
Пам’ятна монета НБУ номіналом 5 грн., присвячена святому Миколаю
В незалежній Україні образ святого Миколая і традиції дарувати подарунки відроджу-
ються. Також дедалі більше шанується традиція прояву турботи про нужденних: як 
у вигляді доброчинних заходів у церковних громадах, так і у світських благодійних 
проєктах. У школах напередодні свята проводяться уроки, на яких дітей вчать писа-
ти листа святому Миколаю. 6 червня 2006 року Президент Віктор Ющенко підписав 
указ № 481/2006 «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва 
та народних художніх промислів в Україні», що передбачає, зокрема, опрацювання 
питання створення комплексу «Садиба Святого Миколая» в Івано-Франківській області 
з Будинком творчості народних майстрів Національної спілки майстрів народного ми-
стецтва України. 2010 року президент Віктор Янукович доручив уряду передбачити в 
держбюджеті на 2011 рік кошти на будівництво Маєтку святого Миколая в національно-
му природному парку «Гуцульщина»[  Цього дня деякі громадські організації проводять 
традиційні благодійні акції для сиріт. Так, у Львові щороку проходить акція «Миколай 
про тебе не забуде!»: в місті організовується «Фабрика святого Миколая», куди жителі 
приносять подарунки та пожертви для сиріт; активісти акції ввечері 18 грудня та 19 
грудня розносять їх дітям. Пласт щороку збирає кожен курінь та готує велику програму 
для дітей-сиріт та інвалідів. До свята приурочуються й інші події. Так, у Львові, тради-
ційно саме 19 грудня, на Миколая, відкривають різдвяну ялинку.
У 2018 році кінокомпанія «Big Hand Films» за фінансової підтримки Держкіно випусти-
ла фільм режисера Семена Горова «Пригоди S Миколая». Фільм розповідає про віру 
сучасних дітей у доброго чарівника, що приходить з подарунками вночі перед Днем 
Святого Миколая[8].

                    ***

Сміттєспалюваль-ний завод «Енергія», розташований на озері Вирлиця 
у м. Київ. Дарни-цький район

Перший такий стандарт говорить, що міста - це спільноти живих ор-
ганізмів, які перебувають у безперервному взаємозв’язку з фізичним 
середовищем, в якому вони живуть. Другий, що в міських районах та-
кож є рослинність і водні ресурси. Інші принципи стосується флори і 
фауни, що є в містах, і того, як вони можуть змінюватись в залежності 
від географії, у якій живуть тварини і рослини.

Київ, екологія, вода...
Комплекс водопостачання Києва - це складна система, що складаєть-
ся з великої кількості річок, озер і сотень дрібніших водойм. На їхню 
чистоту впливає безліч природних та промислових факторів, не всі з 
яких контролюється владою міста належним чином. Основне наван-
таження на систему виробляють техногенні джерела - побутові та 
промислові відходи, неорганізований і недостатньо чистий стік, суд-
ноплавство і так далі. Окрім того, перед подачею рідини до водопро-
воду в руслах річок відбувається змішування основного потоку річки 
з ґрунтовими, ґрунтовими, підземними, атмосферними, зливовими та 
талими водами – тому забруднення повітря та землі також впливає на 
її якість. Викид у навколишнє середовище газів, накопичення сміття та 
процеси рекреації – все це негативно впливає на якість питної води. 
Забруднення відбувається ще до надходження рідини до міста. Че-
рез діяльність комплексу господарських підприємств біля прилеглих 
міст з так званої Київської агломерації, буває, що вода не відповідає 
нормам ще на вході. Через такі проблеми у громадянському середо-
вищі української столиці виникають численні екологічні ініціативи   які 
ставлять собі за мету гармонізацію міського середовища, зокрема 
водного, і урбаністичного планування навколо водних об’єктів Києва. 
Найбільш помітною така діяльність є у Дарницькому районі столиці, на 
території якого розташована чи не найбільша кількість водних об’єктів. 
Територією району протікає найбільша з малих річок Києва – Дарниця. 
Її протяжність – 21,1 километрів, річка протікає переважно через ліс, 
але є й ділянка, захована в колектор. І за адресою Харківське шосе, 
19,  Дарниця буквально тече крізь фундамент житлового будинку. 
Щодо озер, то в Дарницькому районі, зокрема розташована найглиб-
ша київська водойма – озеро Тягле. Його глибина 32 м. Це штучний 
кар’єр, з якого брали пісок для забудови Харківського масиву. І окрім 
того, ще величезна кількість менш глибоких та великих інших озер. 
Серед них, виділяється - Вирлиця – одне з найбільших озер Києва. 
Воно тягнеться із заходу на схід від станції метро «Харківська» до 
«Вирлиці» та ще майже на два кілометри на південь. Промислова 
зона включає: сміттєспалювальний завод «Енергія»; підприємство 
«Віторма»; завод «Радіовимірювач»; Бортницьку станцію аерації; АТП 
та інші підприємства. Обабіч вулиць Ревуцького і Бажана розташовані 
житлові будинки, а вздовж проспекту Бажана поруч з озером прохо-
дить лінія метро.

Сміттєзвалища на березі озера Вирлиця

ЮРИДИЧНИЙ ПАРТНЕР «НОВОЇ ДОБИ»

Що робити з Вирлицєю?
Сучасна чаша озера утворена на місці невеликого 
заплавного природного озера площею близько 49 
га при намиві піску під будівництво Харківського ма-
сиву на початку 80-х років ХХ ст. Озеро послужило 
кар’єром піску для гідронамиву, в результаті його 
глибини були збільшені з 2-4 м до 15-16 м (в се-
редньому), а площа зросла до 98 га. - пише у своїй 
роботі «Еколого-гідроморфологічний аналіз умов та 
наслідків підвищення рівня ґрунтових і поверхневих 
вод в районі озера Вирлиця в м. Києві, професор 
Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка - Сергій Дубняк. « Мілководдя Вир-
лиці, із глибинами до 2,0 м простягаються смугою 
завширшки 20-65 м вздовж західного, південного 
та північного берегів. Вони заросли повітряно-во-
дяною рослинністю, яка, з одного боку, служить 
фільтром для забруднень, а з іншого – відмираючи, 
спричинює евтрофікацію і поступове заболочення 
водойми. Слід також врахувати значне випарову-
вання з поверхні мілководь, їх негативний санітар-
но-епідеміологічний вплив в літній період на при-
леглі селітебні території при зниженнях рівня води 
і утворенні осушок. Таким чином мілководдя оз. 
Вирлиця в їх сучасному стані відіграють переваж-
но негативну роль як з точки зору функціонування 
водної екосистеми, так і з точки зору рекреаційно-
го використання озера.» Водночас околиці озера є 
вкрай занедбаними, засміченими, доступ киян до 
відпочинку на берегах Вирлиці, заблокований. До 
того ж він є криміногенним і небезпечним, оскільки 
в теплий період там розбивають свої !табори» мар-
гінальні елементи, які використовують плеса Вир-
лиці задля свого проживання і «дозвілля». Міська 
влада не в змозі навести порядок навколо Вирлиці. 
Водночас усі спроби влади передати берег озера, 
що розташований увздовж проспекту Бажана при-
ватному інвестору, який береться впорядкувати 
його береги, наштовхуються на протидію деяких 
організованих груп громадян, які з різних мотивів 
побоюються, що ці інвестори «комерціалізують» 
впорядкування середовища навколо озера Вирли-
ця, чим нашкодять навколишньому середовищу... 
Але є різні думки у мешканців, що живуть поруч із 
Вирлицею, велика частина з них вважає, що його 
потрібно впорядкувати та декриміналізувати, зокре-
ма у грудні цього року, Ініціативна група мешканців 
Дарницького району Києва виступила з місцевою 
ініціативою, яка ставить за мету вирішення ситуа-
ції, що склалася навколо озера Вирлиця, зокрема 
проведення облаштування території навколо цього 
одного з найбільших столичних водоймищ.  Від-
повідне офіційне повідомлення члени ініціативної 
групи (мешканці вулиць Кам’янська, Бажана, Хар-
ченка, Харківське шосе) адресували Київській місь-
кій раді, згідно з «Порядком внесення та розгляду 
місцевих ініціатив в місті Києві». Але є різні думки 
у мешканців, що живуть поруч із Вирлицею, велика 
частина з них вважає, що його потрібно впорядку-
вати та декриміналізувати, зокрема у грудні цього 
року, Ініціативна група мешканців Дарницького рай-
ону Києва виступила з місцевою ініціативою, яка 
ставить за мету вирішення ситуації, що склалася 
навколо озера Вирлиця, зокрема проведення об-
лаштування території навколо цього одного з най-
більших столичних водоймищ.  Відповідне офіційне 
повідомлення члени ініціативної групи (мешканці 
вулиць Кам’янська, Бажана, Харченка, Харківське 
шосе) адресували Київській міській раді, 

Як повідомив, «Новій Добі»,  Голова ініціативної групи - Олександр Кулабухов: « Ми про-
понуємо подати до Київської міської ради, як представницького органу територіальної 
громади міста Києва, місцеву ініціативу: »Проект рішення Київської міської ради «Про 
вирішення організаційних питань по розвитку транспортної інфраструктури, зон рекреа-
ції та збереження озера Вирлиця», яким би передбачалося  створити нові території зе-
лених насаджень загального користування, вжити організаційно-правових заходів щодо 
впорядкування об‘єктів благоустрою (територій загального користування) в межах ву-
лиць Ревуцького, Колекторною та проспекту М. Бажана у Дарницькому районі м. Києва, 
вжити організаційно-правових заходів щодо покращення інфраструктурної мережі міста 
Київ та підвищити рівень пожежної безпеки району.» Наразі, представники ініціативної 
групи пропонують усім жителям Дарницького району долучитися до ініціативи та збира-
ють підписи на її підтримку. Ми будемо слідкувати за розвитком подій навколо Вирлиці 
та інформувати наших читачів.
                                                                                                              ОЛЕГ ПУСТЕЛЬНИК

Головний редактор: Олег Спорников
Розповсюдження за передплатою і безкоштовно. Газета віддрукована на власному 
обладнанні редакції.  Наклад: 3500 примірників.
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Протягом року роботи ставало більше. Однак не у всіх професійних сферах була однорідна динаміка. Зрозуміло, що 
деяких фахівців шукали частіше, а попит на інших навпаки знизився. Розглянемо затребуваність спеціалістів у 2021 
році більш детально. Найбільша кількість вакансій у 2021 році відкривалася для спеціалістів у сферах Продажі, ІТ, 
Банківської сфери, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а також у транспортній галузі та логістиці. 
Другий рік поспіль «Продажі» утримують першість, витіснивши IT-сферу на другу позицію. За рік сфера «Продажі» 
збільшилася на 137% та складає більше чверті (26%) від загальної кількості усіх вакансій на порталі grc.ua. Варто 
зазначити, що в цій категорії зібрані як пропозиції роботи у роздрібній торгівлі, так і вакансії для менеджерів з про-
дажу продуктів та послуг кінцевому споживачеві. Саме від цих фахівців залежить фінансовий успіх компаній, тому 
бажаючих залучити у команду талановитих менеджерів з продажу досить багато. Продавців у роздрібну торгівлю, 
касирів теж шукають досить активно. Проте через низький рівень заробітної плати бажаючих отримати таку роботу не 
надто багато. До сфери Продажі відносяться також фармацевти, яких в Україні наразі крайній дефіцит. Наприклад, в 
листопаді кількість відкритих вакансій для цих спеціалістів перевищувала кількість бажаючих отримати таку роботу на 
176%. Влітку цей показник був вищий і складав 216%.
Попит на IT-спеціалістів залишається теж досить високим.
З а рік, що минає, кількість нових вакансій для 
цих фахівцівпорівняно з 2020 роком збільшилася на 91%. Це пояснюється кількома причинами. По-перше, ця галузь 
відчуває та відчувала й у попередні роки себе впевнено. ІТ-сфера стабільно розвивається, незважаючи на складні 
економічні умови. По-друге, пандемія та перехід у віддалений режим роботи цю галузь зачепили найменше. Ще до 
початку коронакризи багато компаній цієї професійної сфери пропонували своїм співробітникам віддалений формат 
роботи. Досить високі показники приросту відкритих вакансій показують банківська сфера (157%), маркетинг, PR та 
реклама (68%), а також транспорт та логістика (174%).Варто зазначити, що майже у всіх професійних сферах кількість 
вакансій за підсумками 2021 року має позитивну динаміку. Лише у галузі «Спортивні клуби, фітнес, салони краси» 
порівняно з минулим роком кількість пропозицій роботи зменшилася на 41%. Причини цього зрозумілі. Низький попит 
на спеціалістів за 2021 рік показали також Некомерційні організації та державна служба (-9%). Лише на 9% порівняно 
з минулим роком збільшилася кількість пропозицій роботи для юристів. На 10% за рік зросла кількість вакансій для 
вищого менеджменту та на 16% для фахівців у страхуванні.
Отже, в цілому ринок праці показує позитивну динаміку попиту на спеціалістів.

В яких регіонах роботи більше
У 2021 році, як і протягом вже тривалого часу, в Києві найбільше роботи. Столиця – лідер за кількістю розміщених 
вакансій. Майже чверть (23%) актуальних вакансій на сайті grc.ua припадає на пропозиції для столичних пошукачів. 
В середньому за рік тут з’явилося 11 729 нових пропозицій роботи. В Києві пропонують і найвищу заробітну плату. 
Протягом року середня зарплата у відкритих вакансіях у Києві коливалася від 29 405 грн до найвищого показника 
у 40 342 грн. Проте, навіть при найнижчих показниках, столична середня зарплата залишалася більшою, ніж у ін-
ших регіонах. Зі значним відривом від столиці, але з високими показниками активності розміщення нових вакансій 
в середньому за рік – Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Львівська та Київська області. Цікаво, що за розміром 
середньої заробітної плати Дніпропетровська, Харківська, Одеська та Львівська області хоча і поступаються столиці, 
але займають високі позиції. На відміну від Київської області – тут хоча й з’являються нові робочі місця, але щомісячна 
компенсація тут найменша серед усіх регіонів України. Якщо говорити про інші регіони, то показники приблизно од-
накові. Але найменше розміщених вакансій на Заході України – у Закарпатській області, Рівненській, Тернопільській, 
Івано-Франківській. При цьому порівняно з минулим 2020 роком кількість пропозицій роботи теж вища.

Кому платили найбільше
Щодо заробітних плат, то гарна новина полягає в тому, що середня заробітна плата у відкритих вакан-
сіях по всіх профсферах за рік порівняно з 2020 роком збільшилася й складає 17 126 грн. Погана новина 
в тому, що збільшилася вона не набагато, і отримувати українці більше не стали, вважаючи на офіцій-
ний показник інфляції.Ще на початку 2021 року роботодавці дуже обережно озвучували прогнози щодо 
підвищення заробітних плат в їх компаніях. В середині року 31% роботодавців зазначали, що зарплату 
підвищили всім співробітникам, ще 21% опитаних стверджували, що зарплату підвищили лише тим, 
хто виконав або перевиконав план/KPI, ще 21% компаній підвищили зарплату з урахуванням індексації. 
Найвищі зарплати, як і завжди, в ІТ-сфері. Цим вже нікого не здивуєш, адже максимальна зарплата, 
озвучена у вакансіях для ІТ-фахівців рівню сеньора може сягати 5 000 USD та вище. Динаміка розвитку 
заробітної плати у цій категорії за 2021 рік позитивна, оплата за цей період в середньому збільшилась 
на 11 331 грн. І складає в середньому 53 980 грн..Другими за розміром щомісячної компенсації є пред-
ставники Топ-менеджменту. Хочу зазначити, що у пропозиціях роботи високооплачуваним фахівцям 
роботодавці не поспішають озвучувати розмір заробітної плати. Лише 30% роботодавців зазначають 
зарплату у вакансіях, особливо, якщо ці цифри надто великі. Якщо ж говорити про середньостатистич-
ного топ-менеджера, то його середня заробітна плата за рік складає 43 607 грн Далі йдуть не такі високі 
заробітні плати. Цікаво, що останнім часом до п’ятірки найвищих середніх зарплат в Україні входять 
представники Консалтингу. Проте динаміка розвитку їх щомісячної компенсації навпаки негативна. 
Протягом року були злети та падіння зарплат спеціалістів цієї проф сфери і наприкінці року вони майже 
досягли рівню кінця 2020 року.
Далі у лідерах галузь Будівництво та нерухомість. За рік середня заробітна плата у цій сфері зросла 
на 6 073 грн. Замикає п’ятірку лідерів Державна служба із середньою заробітною платою 23 138 грн.
У листопаді у п’ятірці найвищих зарплат була галузь Страхування, проте показник зазначеної зарплати 
у вакансіях у грудні знизив медіану та не дозволив залишитися у лідерах по розміру заробітної плати. 
Динаміка розвитку зарплати протягом року тут була незначна. І за підсумками року середній рівень 
заробітної плати цих фахівців становить 21 943 грн.
Серед проф сфер – аутсайдерів за розміром заробітної плати – туризм, ресторани; медицина; початок 
кар’єри; робітничий персонал та адміністративний персонал.
Адміністративний персонал отримує найменше, хоча за рік середня компенсація для цих фахівців 
збільшилася майже на 1000 грн. 
Тип зайнятості
Ще один цікавий аспект, який дослідив експертно-аналітичний центр grc.ua, це те, що у 2021 році змен-
шилася кількість бажаючих працювати на 100% ставку. Більшість і роботодавців, і працівників віддають 
перевагу повному типу зайнятості, але порівняно з минулим роком на 2% менше компаній стали про-
понувати повну зайнятість своїм працівникам, та на 5% менше людей бажають працювати на повну 
зайнятість. Збільшилася частка тих, хто віддає перевагу частковій зайнятості. 
Ці дані не про графік роботи. Це про те, що перейшовши на домашній офіс частка людей не хоче 
повністю залежати від компанії-роботодавця. Для них неприйнятний робочий день з 9-ої до 18-ої та 
5-ти денний робочий тиждень. Стало більше тих, хто шукає неповну зайнятість. А от стосовно графіку 
роботи – тут ще більш цікаві цифри. Фулл-тайм в офісі бажають працювати лише 59% співробітників. 
Отже можна зробити висновок, що 2021 рік, не зважаючи не певні складності, був стримано оптимі-
стичним. Ринок праці ожив з весни та показав приріст нових робочих місць. Зарплати не скорочували, 
а навпаки дещо підвищували майже у всіх професійних сферах. Дистанційно – 15%, за змінним гі-
бридним графіком (офіс + дистанційно) – 10%. У гнучкому графіку – 14%. В минулому році на початку 
локдауну роботодавці переймалися тим, що співробітники не зможуть працювати віддалено та нама-
галися скоріше повернути їх до офісу. Цей рік показав, що людям сподобався гібридний та повністю 
дистанційний формат роботи. Частина співробітників не бажає повертатися до офісів. Вони віддають 
перевагу тим компаніям, які пропонують або повністю дистанційний формат роботи, або можливість 
поєднувати робоче місце вдома та офіс. Проте роботодавці у цьому плані більш консервативні. 71% 
пропозицій роботи передбачає повністю офісний формат роботи. І тут виграють ті компанії, які будуть 
більш гнучкими та зможуть відповідати інтересам пошукачів.
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ОГОЛОШЕННЯ І ПОВІДОМЛЕННЯІнформація про отримання дозволу на викиди 

ТОВ “ЛЕГІОН 2015” (магазин № М4/1 Пчілка Маркет), розташований: Київська обл., 
Бучанський р-н, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 28а. Підприємство налічує: 
2 джерела викидів, забруднюючих атмосферне повітря (обладнання для приготування 
піци кулінарних страв). Підприємством  викидається у атмосферне повітря 7 забрудню-
ючих речовин: етиловий спирт, ацетальдегід, оцтова кислота, акролеїн, тощо. Кількість 
забруднюючих речовин: 0,0144 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 опублікування 
резюме у ЗМІ до Бучанської РДА Київської області за  адресою: Київська обл., м. Буча, 
вул. Інститутська, 22, е-mail: vdoc@buchanska-rda.gov.ua, тел. 063-581-97-91.

 Інформація про отримання дозволу на викиди 

ТОВ “ЛЕГІОН 2015” (магазин № М34 Пчілка Маркет), розташований: Київська обл., 
Бучанський р-н, с.  Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд.  105/7. Підприємство 
налічує: 4 джерела викидів, забруднюючих атмосферне повітря (обладнання для 
приготування хлібобулочних виробів в т.ч. піци, кулінарних страв). Підприємством  
викидається у атмосферне повітря 7 забруднюючих речовин: етиловий спирт, ацеталь-
дегід, оцтова кислота, акролеїн, тощо. Кількість забруднюючих речовин: 0,0524 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 опублікування 
Інформація про отримання дозволу на викиди 

ТОВ “ЛЕГІОН 2015” (магазин № М21 Пчілка Маркет), розташований: Київська обл., 
Бучанський р-н, м.  Ірпінь, вул. Тургенівська, буд.  50Б. Підприємство налічує: 2 дже-
рела викидів, забруднюючих атмосферне повітря (обладнання для приготування піци, 
кулінарних страв). Підприємством  викидається у атмосферне повітря 7 забруднюючих 
речовин: етиловий спирт, ацетальдегід, оцтова кислота, акролеїн, тощо. Кількість за-
бруднюючих речовин: 0,0243 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 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.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проек-
ті містобудівної документації: «Детальний план території на земельній ділянці з кадастровим номером 
3222487001:01:009:5279 площею 4,4639 га для будівництва громадського центру з житловим комплексом в с. 
Ходосівка Обухівського району Київської області» розробленого на підставі рішення Феодосівської сільської 
ради Обухівського району Київської області від 27 квітня 2021 року №22/06/07 та звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку до нього.

Замовник: Феодосіївська сільська рада.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Феодосіївська сільська рада.
Детальний план території (далі ДПТ) розроблений з метою: 

уточнення положень генерального плану с.Ходосівка (планувальної структури та функціонального використання території); визначен-
ня 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 на земельній ділянці з кадастровим номером 
3222487001:01:009:5279 площею 4,4639 га для будівництва громадського центру з житловим комплексом в с. Ходосівка Обухівського 
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’язана 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 Феодосіївської сільської ради, за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. 
Ходосівка, вул. Панаса Мирного, 2 та на офіційному веб сайті feodosiivska-gromada.gov.ua.
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Ходосівка, вул. Панаса 
Мирного, 2, протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з «18» грудня 2021 р. по «16» січня 2022 р. включно. 
Громадські слухання (презентація) проекту містобудівної документації та стратегічної екологічної оцінки до нього відбудеться за 
адресою: вул. Соборна, 20, с. Ходосівка, Обухівський район, Київська область, у приміщенні ЦКМ с. Ходосівка «29» грудня 2021 р. 
о 12:00 год. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК ДО ЦЬОГО ОГОЛОШЕННЯ НА СТОРІНЦІ 7

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА 
«НОВОЇ ДОБИ»Приватні оголошення

Втрачено Війсковий квиток №10/0506, що виданий 
25.05.2006 р. на ім’я Матусевич Андрій Ігорович 
26.06.1988 р.н.
***************************************************************
Втрачену печатку ТОВ «Альянс-Експрес»
ЄДРПОУ 23091992, зареєстрованого у місті Біла 
Церква. Київська область, прохання повернути у ре-
дакцію газети «Нова Доба» або за тел. 0983112031
Або вважати недійсною
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ОГОЛОШЕННЯ І ПОВІДОМЛЕННЯ
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ НА ТЕРИТОРІЇ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТІНГ» (м.Київ) на виконання робіт з ін-
вентаризації земель лісового фонду на територіях Бориспіль-
ської, Вороньківської, Дівичківської, Золочівської, Переяслівсь-
кої, Пристоличної, Студениківської, Ташанської, Циблівської та 
Яготинської територіальних громад в Бориспільському районі 
Київської області здійснюватиме 23.12.2021 о 13.00 погоджен-
ня меж ділянок суміжних землевласників (землекористувачів). 
Просимо всіх землевласників (землекористувачів) суміжних 
земельних ділянок з’явитися для погодження меж за адресою: 
м.Бориспіль, вул. Київський шлях, 74.
У разі відсутності суміжних землевласників (землекористу-
вачів) межі будуть вважатися погодженими.

Інформація про отримання дозволу на 
викиди 

ТОВ “ЛЕГІОН 2015” (магазин № М19 Пчілка Мар-
кет), розташований: Київська обл., Бучанський р-н, 
м.  Ірпінь, вул. Соборна, буд.  1Г, корп. 1. Підприєм-
ство налічує: 3 джерела викидів, забруднюючих 
атмосферне повітря (обладнання для приготування 
піци, кулінарних страв). Підприємством  викидаєть-
ся у атмосферне повітря 7 забруднюючих речовин: 
етиловий спирт, ацетальдегід, оцтова кислота, 
акролеїн, тощо. Кількість забруднюючих речовин: 
0,0147 т/рік. Концентрація забруднюючих атмос-
феру речовин не перевищує нормативних вимог. 
Діяльність підприємства негативно не впливає 
на стан здоров’я місцевого населення  і на різні 
складові довкілля.
З приводу зауважень та пропозицій звертатись 
протягом місяця з дати опублікування резюме у ЗМІ 
до Бучанської РДА Київської області за  адресою: 
Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, е-mail: 
vdoc@buchanska-rda.gov.ua, тел. 063-581-97-91.

Інформація про отримання дозволу на викиди 
ТОВ “ЛЕГІОН 2015” (магазин № М8 Пчілка Маркет), 
розташований: Київська обл., Бучанський р-н, м.  Ір-
пінь, вул. 10-та Лінія, буд. 1б. Підприємство налічує: 3 
джерела викидів, забруднюючих атмосферне повітря 
(обладнання для приготування піци, кулінарних страв). 
Підприємством  викидається у атмосферне повітря 7 
забруднюючих речовин: етиловий спирт, ацетальдегід, 
оцтова кислота, акролеїн, тощо. Кількість забруднюю-
чих речовин: 0,0243 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 дов-
кілля.
З приводу зауважень та пропозицій звертатись протя-
гом місяця з дати опублікування резюме у ЗМІ до Бу-
чанської РДА Київської області за  адресою: Київська 
обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, е-mail: vdoc@
buchanska-rda.gov.ua, тел. 063-581-97-91.
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