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НОВИНИ КИЇВЩИНИ

ТЕМА НОМЕРУ: ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

Війна, економіка, відновлення
Зараз, коли Україна переживає найдраматичніший та найтрагічніший момент своєї історії, коли на-
віть на вулицях наших мирних міст вибухають російські ракети, нам потрібно щоденно думати про дві 
найголовніші речі: оборону і економіку. Адже, ці поняття взаємопов’язані та взаємозалежні… Солдат 
не зможе воювати без хліба, а хліб не випечеш без захисту пекаря!

Економічні можливості держави мають вирішальний вплив на її військову доктрину, стратегічні концепції 
та оборонні плани… у мирний час.  Однак і підготовка країни до відсічі агресії завжди напряму впливає на 
стратегію економічного розвитку, підготовку економіки до функціонування в умовах військового часу, пла-
ни оснащення та забезпечення Збройних Сил держави. Годі вже й казати про воєнний час! Наразі, коли 
на полях йдуть справжні битви, протистояння все більше переноситься в військово-економічну площину 
і стає битвою за виснаження ресурсів, жорстко диктуючи свої умови бізнесу. Таким чином, при аналізі 
взаємозв’язку війни, політики та економіки треба враховувати не тільки визначальний вплив економічних 
умов на політику та характер війни, а також і те, що економічні потреби Збройних Сил стають наріжним 
каменем і орієнтиром у будь-який економічній діяльності в країні. Широкомасштабна злочинна російська 
агресія проти України стала найважчим випробуванням для усіх  духовних і матеріальних сил держави. У 
військово-технічному плані це значною мірою - війна економіки, науки і техніки. А у людському вимірі – це 
мужність і висока мотивація наших воїнів, які боронять свою землю!
Уявіть собі складність наших спільних задач в умовах, коли ми не контролюємо 20 відсотків власної те-
риторії, а ще 20 знаходяться у прифронтовій зоні, й при цьому українська економіка  має забезпечувати 
виробництво дедалі більш складного, а отже, й дорожчого озброєння та оснащення ним угруповань на-
ших військ. 
Адже ми не можемо, і не повинні розраховувати виключно на поставки західної допомоги (це при усій 
вдячності нашим іноземним партнерам за їхні зусилля у цьому напрямку). Велика наукомісткість вироб-
ництва озброєння та військової техніки, його різке подорожчання, дедалі більше обмежують можливості 
вітчизняної економіки у справі забезпечення усім необхідним нашої армії та флоту, у  відповідності до 
сучасних стандартів. 
У зв’язку з цим, пошук та мобілізація економічних ресурсів на військові потреби в наш час стала для 
держави  однією з найбільш складних проблеми. Ступінь готовності країни до війни дедалі більше визна-
чається станом не тільки збройних сил, але, у першу чергу, станом її економіки та воєнно-економічним 
потенціалом держави загалом.
Посилення впливу війни на економіку також проявляється у розширенні масштабів прямого збройного 
впливу противника на суб’єктів економічної діяльності та економічні об’єкти України. Треба сказати, що по 
ходу війни стає все більше зрозуміло, що російські агресори, насамперед прагнуть підірвати економічний 
потенціал нашої держави, руйнують нашу економічну основу. І це не лише про крадіжки металу чи зерна 
з окупованих портів, або про бомбардування наших промислових об’єктів, а якраз про дестабілізацію 
українського бізнесу в цілому, про величезні втрати людського потенціалу, який виражається у мільйон-
них цифрах біженців, і загибелі тисяч українців у продуктивному, працездатному віці. 
Плюс до того усього, сукупність втрат для економіки України внаслідок війни стрімко зростає щодня. За 
оцінками НБУ, втрати фізичного капіталу від руйнувань підприємств,

житла та інфраструктури вже сягнули 100 мільярдів доларів або 50% ВВП 2021 року! Бюджетний дефіцит 
при цьому складає щомісяця до $5 млрд.  
У таких умовах Україна повинна розробити чіткі програми відновлення економіки і цілих галузей вироб-
ництва. Міжнародна конференція з відновлення України у Швейцарії для обговорення обсягів фінансової 
допомоги Україні лише заклала основу під майбутнє післявоєнне відновлення . Але ці кошти будуть спря-
мовані не на підвищення дохідності бюджету, а на конкретні цільові програми відбудови. Тож для того, 
аби виживати вже сьогодні, нам потрібно максимально вберегти та врятувати те в українській економіці, 
що працює зараз!
Бізнес, влада і суспільство під час війни
Відтак, одним з найважливіших завдань української влади та й усього ділового співтовариства є релока-
ція (переміщення) українського бізнесу у більш безпечні регіони, подалі від бойових дій. У перші ж тижні 
повномасштабного вторгнення росії під удар потрапили південь, схід та північ України. Через близькість 
бойових дій низка підприємств з цих регіонів вирішили перенести свої виробництва, зокрема, у західні 
області. Для допомоги підприємствам виїхати в більш безпечні регіони Уряд України на початку березня 
запустив програму релокації бізнесу. Її учасником може стати будь-яке підприємство. 
Окремо, важливо тут відмітити саме проблему соціалізації працівників релокованих підприємств на но-
вих місцях, як у побуті, так і щодо створення нормальних умов для роботи. Наприклад, ми, в рамках 
обговорень у Антикризовій раді громадських організацій, вже зверталися до Уряду, щодо спрощення 
тимчасового виїзду  персоналу українських підприємств за кордон в рамках виконання зовнішньоеко-
номічних контрактів, бізнес-зустрічей, налагодження логістики підприємств - це здійснюватиметься під 
гарантії підприємства і персонально його представників про обов’язкове повернення в Україну впродовж 

Думка редакції42 000 ПОШУКАЧІВ РОБОТИ СКОРИ-
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З них, майже 33 000 заререєстрованих безробітних, що на 11% або 
на 3 000 осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чо-
ловіки становили – 5,9 тис. осіб (або 38%), жінки – 9,7 тис. осіб (або 
62%).  За віковими групами:  28% зареєстрованих безробітних були 
у віці до 35 років; 31% – у віці від 35 до 44 років; 29% – у віці від 45 
до 55 років; 12% – понад 55 років.   За освітою: 53% зареєстрованих 
безробітних мали вищу освіту, 26% – професійно-технічну, 21% – 
загальну середню освіту. З початку року:  3 400 роботодавців по-
дали інформацію про 12 353 вакансії. 315 внутрішньо переміщених 
осіб  працевлаштовано на 217 підприємств Київщини Середня три-
валість укомплектування вакансій по Київській області становить 
10 днів. Середня тривалість пошуку роботи складає 94 дні, що на 
21 день менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Середня тривалість безробіття складає  117 днів, що на 39 днів мен-
ше у порівнянні з минулорічним показником. За видами економічної 
діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах пере-
робної промисловості (22%); оптової та роздрібної торгівлі, сіль-
ського, лісового та рибного господарств (по 14%);  в державному 
управлінні й обороні (10%); в охороні здоров’я (8%); на транспорті 
та в  освіті  (по 7%). Ознайомитися з інформацією щодо актуальних 
вакансій  можна на сайті Київського ОЦЗ   Для пошукачів роботи 
онлайн консультації  на телеграм-каналі Київського обласного цен-
тру зайнятості

На Київщині в місцях пошкоджених 
мостових переходів повністю від-

новлено рух

Міст на автодорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – контрольно-пропуск-
ний пункт «Славутич» – Чорнобиль поблизу м. Прип’ять через річку 
Прип’ять; міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч поблизу с. 
Поліське через річку Уж; міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Ов-
руч поблизу с. Поліське через річку Грезля. Усього в Київській області 
через бойові дії пошкоджено 48 штучних споруд. По 24 – на автодо-
рогах державного та місцевого значень.

У Київській області вже відновили роботу 
400 приміських та міжміських автобусних 

маршрутів загального користування
На них задіяно близько 800 транспортних засобів. Наразі паса-
жирськими перевезеннями забезпечені всі райони області. Про це 
повідомили в Управлінні пасажирських перевезень Київської ОВА.
Крім того, тривають перевірки щодо виконання умов договорів під-
приємствами-перевізниками. За липень було здійснено 9 виїздів, за 
результатами яких було складено 8 актів про виявлені порушення.
Перевірки здійснюються представниками Управління пасажирських 
перевезень Київської ОВА, а також спільно з Патрульною поліцією та 
Укртрансбезпекою на постійній основі.
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визначеної кількості днів.  Треба сказати, що, переживши шок та першу адаптацію до 
діяльності в умовах війни, український бізнес активізується та відновлює роботу: як пе-
ребуваючи у релокації, так і на своїх старих місцях.
Але тут на перший план виходять старі українські проблеми слабкості інституцій держав-
ного управління, які нікуди не зникли, але навпаки відчутно загострилися у військовий 
час. Напевне, що після шоку, який ми усі пережили на початку агресії, наразі, після п’яти 
місяців війни, нам потрібні рішучі кроки щодо консолідації влади, бізнесу, громадянського 
суспільства у єдиний потужний інструмент боротьби з агресором. Під загрозою не лише 
безпека України, а постає питання збереження нашої державності, підтримки системи пу-
блічного управління та місцевого самоврядування на належному функціональному рівні.
Щодня ми бачимо, як на наших очах відбувається становлення громадянського суспіль-
ства нової якості, суспільства, якому притаманні зрілість, відкритість, висока здатність 
до самоорганізації та пошук інноваційних способів співпраці з органами державної вла-
ди, бізнесом, громадськими організаціями та самофінансування визначених завдань. 
Українське громадянське суспільство чітко висловлює свою позицію щодо засудження 
військової агресії рф, водночас формулюючи важливі кроки і пропозиції та  поширюючи 
їх серед українських та міжнародних партнерів та медіа. Але при прийнятті політичних і 
управлінських рішень щодо розподілу та управління ресурсами та визначення політич-
них, соціальних і економічних пріоритетів, важливо забезпечувати широкий консенсус, за 
наявності якого, і влада, і громадяни діяли б у повній синергії задля протистояння агресо-
рові. Це надзвичайно важливо в умовах, коли обмеженість ресурсів та ефективність їх-
нього використання суттєво впливають на обороноздатність держави. Український союз 
промисловців і підприємців, дотримується тієї лінії, що наразі нам, як ніколи потрібна 
чітка і прозора податкова політика. Головним посилом є те, що під час війни фіскальні 
органи повинні йти назустріч бізнесу, який і так зазнав чималих втрат і має труднощі із 
відновленням виробництва чи експортом. Так, за нашою пропозицією, Верховна Рада, 
затвердила певні послаблення, які діятимуть під час воєнного стану і ще три місяці після 
його скасування: відповідна норма зафіксована в законопроекті  №7378, який народні об-
ранці ухвалили в 2-му читанні 19 липня. Відтепер, юридичні особи не відповідатимуть за 
порушення термінів оприлюднення: річної консолідованої фінансової звітності; аудитор-
ських звітів; звіту про управління; консолідованого звіту про управління; звіту про платежі 
на користь держави; консолідованого звіту про платежі на користь держави. Отже, ми ба-
чимо, що процес забезпечення єдності громадянського суспільства і політико-управлін-
ської еліти в умовах війни та у повоєнний період потребує переосмислення пріоритетів, 
а економічні реформи – змін у системі ведення господарства, організації виробництва і 
управління економікою, грошово-фінансовою і  соціальною сферами. 
Стратегія відновлення і модернізації України
Абсолютно зрозуміло, що страшна агресивна війна, розв’язана рф, вимагає змін в дер-
жавному управлінні, соціальному і духовному житті, в економіці… Але війна  поставила 
перед нами і низку надзвичайно важливих питань, без вирішення яких, ми не зможемо 
рухатися далі у повоєнному житті – це  питання відновлення та модернізації України. 
В суспільстві розуміння того, що при збереженні довоєнних практик, які зробили його 
слабким, побудувати сильну державу неможливо! Як не складно зараз, коли на фронті 
гинуть наші бійці, говорити про це – все ж потрібно зазначити, що війна відкрила нам 
також і вікно можливостей з модернізації і суспільства, і держави. 
Які ж завдання ця модернізація має вирішувати у воєн-
ний і повоєнний періоди?
Безумовно таких завдань перед усіма нами стоїть безліч, але найголовнішими є від-
новлення і модернізація власної економіки, фінансів, інфраструктури, створення умов 
для повернення українців, що втекли від війни та пріоритет у розвитку власного військо-
во-промислового комплексу з максимально можливим замкнутим циклом виробництва. 
Заради такої мети, консолідована українська влада у повній єдності із суспільством і на 
основі національних пріоритетів, чесного аудиту, і головне - адресності програм з від-
новлення - повинна мати чітку Стратегію повоєнного відновлення і модернізації. Про це, 
до речі, нам говорять усі наші міжнародні партнери і донори, роблячи особливий акцент 
на антикорупційній складовій програм повоєнного відновлення. Але, як відомо, будь-які 
стратегії творяться для людей, тому головне завдання повоєнного відродження – це по-
вернення наших людей, які наразі є як внутрішньо -, переміщеними особами, так і біжен-
цями за кордоном. Міжнародна організація з міграції ООН, свідчить, що загалом понад 
22 мільйони українців наразі або заблоковані від переїзду, або були змушені тікати. З 
них біля 13 мільйонів взагалі виїхали з території України! Внаслідок чого в Україні ско-
рочується кількість робочої сили, зайнятої у продуктивному виробництві, а ще щоденно 
зростають втрати виробничих потужностей, житлового фонду, нежитлової, транспортної 
та соціальної інфраструктури, які уже зараз потрібно інвентаризувати і оцінювати, аби 
при нагоді поставити питання компенсації завданих Україні збитків. Для цього терміново 
потрібно розробити методику визначення розміру цих збитків. За прогнозами Світового 
банку втрати ВВП України до кінця року складуть 45.1% , а рівень бідності зросте до 70 
відсотків. Саме тому нам уже сьогодні потрібна не лише перебудова економіки відповід-
но до потреб війни, а й правильна організація тилу, тобто територій, на які перемістилися 
би мільйони людей і сотні підприємств. Тож, які параметри майбутньої Стратегії  віднов-
лення України, на наш погляд, повинні бути першочерговими? Це, безперечно, форму-
вання цільових фондів, в тому числі за рахунок міжнародної допомоги, а також майбутніх 
репарацій і контрибуцій за рахунок держави - агресора, надання податкових і митних 
пільг для суб’єктів господарювання, які інвестуватимуть у відбудову промислових й інших 
підприємств, об’єктів соціальної інфраструктури, а також будівництво соціального житла. 
Паралельно створення умов для унеможливлення корупції та введення жорсткого кон-
тролю за раціональним розподілом і використанням цих ресурсів. Гроші повинні направ-
лятися насамперед на відбудову територій та реального сектору національної економіки, 
а також будівництво нових сучасних промислових підприємств, в тому числі й оборонного 
комплексу аби, у майбутньому, Україна мала б змогу захищати себе за рахунок зброї 
власного виробництва. 
Післямова
На превеликий жаль, Україна в ХХІ сторіччі зіткнулася із нечуваними викликами, що 
сформувалися на тлі нової геополітичної, економічної та стратегічної реальності. На 
фоні наростання загроз політичного, економічного, соціального, екологічного, інформа-
ційного та, звичайно ж, військового характеру, ми опинилися в епіцентрі боротьби за во-
лодіння природними, технологічними, людськими, інформаційними та іншими ресурсами 
і ринками збуту. Ми зіткнулися із нелюдською агресією та геноцидом з боку ядерної дер-
жави, яка претендує відтяти наші історичні землі та знищити наш народ і економіку. У той 
час, як саме економіка є основою для розвитку народу і розвитку наших Збройних сил. 
Саме економічний процес, впливає на форми та способи збройної боротьби, на характер 
війни, на можливості її “локалізації”, її тривалість, перебіг і, зрештою, - результат. Рівень 
розвитку національного господарства визначає можливості виробництва озброєння, тех-
нічних засобів збройної боротьби, організацію роботи транспорту, систем постачання, 
удосконалення інфраструктури, необхідної для дій збройних сил, рівень продуктивності 
праці та професійної підготовки в тому числі й серед військових. Отже і воювати, і працю-
вати – це саме те завдання, яке стоїть перед кожним з нас, на своєму місці… Де б ти не 
був - в окопі на полі бою, чи за кермом комбайну, який збирає хліб…

Я хочу подякувати вам за 
вашу боротьбу за свободу, а 
також сказати, що ми знахо-
димося на межі свободи і що 
ваша боротьба — це бороть-
ба за всіх нас. І тому наші 
зобов’язання полягають в 
тому, аби бути поруч із вами 
доти, доки ця боротьба не 
буде завершена
НЕНСІ ПЕЛОСІ
Спікер Конгресу США
Кавалер 
Ордену Княгині Ольги

До Києва повернулися близько трьох 
мільйонів мешканців, які виїхали зі 
столиці після початку повномас-
штабної війни Росії проти України. 
«У Києві побільшало людей також 
через вимушених переселенців, яких 
у столиці зареєстровано близько 
100 тисяч. Понад 15 тисяч серед ви-
мушених переселенців – діти»
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО МЕР КИЄВА.

Одне з останніх масових поховань - де тіла 
7 чоловіків знайшли біля розташування їх 
(російських окупантів – ред.) позицій, усі 
вони були вбиті пострілами в голову, але 
перед цим їм стріляли в коліна: в одне чи 
навіть у два. У деяких були зав’язані руки
АНДРІЙ НЕБІТОВ
НАЧАЛЬНИК ПОЛІЦІЇ КИЇВЩИНИ
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Волонтерський штаб 
Фундації «Чинність закону», 

запрошує до співпраці з метою допомоги українсь-
кий армії та тимчасово 

переміщеним українцям.

Дорогі благодійники в Європі та в усьому світі!  Сила українського народу, 
його дух, здатність єднатися в найтяжчі часи є запорукою наших майбутніх 
перемог! Так було, так є і так буде й надалі!  Волонтерський Центр Фундації 
соціально правового захисту населення «Чинність закону» , всі ці вісім тяж-
ких для нашого народу років, у міру своїх можливостей збирав і передавав 
для наших бійців, біженців та мешканців уздовж лінії зіткнення, гроші та ма-
теріальні ресурси аби ці люди могли, у більш комфортних умовах воювати, 
жити, ставати на ноги… Ми з першого ж дня, з 24 лютого 2022 року, з потроє-
ною енергією продовжили нашу роботу в умовах російської агресії. 

Для волонтерської підтримки: 
Найменування отримувача: 

БО ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ
Код ЄДРПОУ: 25729133

Не є платником податків.
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN 
Українська гривня (UAH): UA813052990000026004010107077

EUR: UA783218420000026002053138699 
USD: UA703218420000026004053147990 

АТ КБ «ПриватБанк»
Для підтримки кріптовалютою:

BTC Адреса: 13cvERxhLHcAs4aoMHTysrd2oZuDvzQdjs 
    

Ми збираємо кошти й купуємо те, що потрібно нашим бійцям, збираємо речі, 
як військові так і цивільні, медикаменти і продовольство і відправляємо тих, 
хто боронить Україну та потерпає від окупації. Усі наші звіти, можна перегля-
нути на нашому сайті: www.rol.org.ua 
Ми щиро запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до нашої роботи й допом-
огти нам перемогти ворога, будь-яким доступним нам способом: наші теле-
фони: 044 2233373; 044 2233393; rol.ukraine@gmail.com
Наш офіс, як і всі 20 років, працює у столиці України місті Києві.

Юридична підтримка
«Нової Доби»
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Повідомлення про наміри
ТОВ «ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ Ч» що розташовується за адресою: 07201, 
Київська область, Вишгородський район, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 71-Б повідомляє 
про намір отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин.
Основною діяльністю ТОВ «ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ Ч» за КВЕД є поста-
чання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Основним джерелом забруднення є котельня. У процесі виробничої діяльності в атмос-
ферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксин 
азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 5,875302 т/рік, оксиди вуглецю – 10,963868 т/
рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 1,204870 т/рік, 
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 
– 2,037569 т/рік, метан – 0,589117 т/рік, вуглецю діоксид – 3314,369551 т/рік, азоту (1) ок-
сид [N2O] – 0,471293 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 5,302049 т/рік. 
Сумарні валові викиди становлять – 3340,813618 т/рік.
Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами.
Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітар-
но-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання прово-
дить Київська обласна військова адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати 
публікації оголошення за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1, тел. (044) 
286-84-11, е-mail: zvern@koda.gov.ua.

Додаток 2 
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 
довкілля
___________________________________
(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,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

замовлення реклами: 
067 2099359

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Боройл Термінал»
Код ЄДРПОУ 38749747

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по 
батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифіка-
ційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 
фізичної особи - підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд.35,  тел: (044) 207 10 10.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи 
- підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність передбачає нове будівництво складу нафтопродуктів та скрапле-
ного вуглеводневого газу за адресою: Київська область, Бучанський район.
На проектованому об’єкті передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск 
пального, а саме: світлих нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). 
Будівництво буде відбуватися у дві черги.
Режим роботи складів - цілодобовий. Термін експлуатації будівель 60 років. Термін екс-
плуатації резервуарів 30 років. Клас відповідальності ССЗ. Запланований рік введення 
в експлуатацію комплексу -  2023р.
Технічна альтернатива 1.
Діяльність складу передбачає прийом СВГ та світлих нафтопродуктів (бензину та ди-
зельного палива), що надходить залізничним і автомобільним транспортом, зберігання 
палива в резервуарах та відвантаження споживачам в автоцистерни.  
Нафтопродукти зберігаються в наземних вертикальних сталевих резервуарах з понто-
нами. Річний розрахунковий вантажообіг світлих нафтопродуктів  - 160 тис.т/рік. Об’єм 
бази зберігання нафтопродуктів -  14 200  м3.
Скраплений вуглеводневий газ зберігається в підземній базі зберігання. Річний розра-
хунковий вантажообіг СВГ - 30 тис.т/рік. Об’єм бази зберігання СВГ -  2000 м3.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою № 2 може бути будівництво складу СВГ з  надземним ре-
зервуарами бази зберігання СВГ з аналогічним обладнанням.  Однак дана альтернати-
ва не може бути реалізована, так як в даному випадку не будуть витримані нормативні 
відстані від надземної бази зберігання СВГ до будівель і споруд комплексу, а також до 
сусідніх будівель і споруд згідно ДБН В.2.5-20:2018 та ДБН Б.2.2-12:2019.  
Отже технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для роботи складів СВГ та 
нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарного парку СВГ заданого обʼєму, 
споруд та обладнання, що пов’язані єдиною технологічною схемою, а також розмірами 
та конфігурацією ділянки землеволодіння, найбільш ефективною як з економічної, так із 
технологічної та екологічної точок зору для безпечного прийому, зберігання та відпуску 
пального.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Нове будівництво складу нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу за адре-
сою: Київська область, Бучанський район планується на двох орендованих земельних 
ділянках загальною площею 7,035 га.  Цільове призначення земельних ділянок - 11.02 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива 2 є малоперспективною та недоречною, так як дана зе-
мельна ділянка знаходиться в промисловій зоні міста, віддалена від житлової та громад-
ської забудови, на дану земельну ділянку оформлено довгостроковий договір оренди, 
отримані містобудівні умови та обмеження, а також до цієї ділянки існують вже під’їздні 
шляхи.  Для розміщення складів нафтопродуктів та СВГ за адресою: Київська область, 
Бучанський район,  був розроблений та погоджений органом місцевого самоврядування 
детальний план цієї території, а також була проведена процедура стратегічного еколо-
гічного оцінювання. Розміщення об’єкта планованої діяльності на іншій земельній ділян-
ці потребуватиме додаткових земельних ресурсів для влаштування під’їзних шляхів, 
додаткових ресурсів (земельних, фінансових, енергетичних). Також в період будівни-
цтва складів нафтопродуктів та СВГ скупчення будівельної техніки та подальше збіль-
шення потоку автотранспорту, на земельних ділянках територіальної альтернативи 1, 
не спричинить збільшення шумового навантаження на населення, адже дана ділянка 
знаходиться на відстані близько 110 м до житлової та громадської забудови.
Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспективними 
в порівнянні з альтернативою 1.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою будівництва є надання послуг по зберіганню та реалізації скрапленого вуглево-
дневого газу та нафтопродуктів, створення 54 нових робочих місць, збільшення над-
ходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гі-
гієнічних нормативів.
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у забезпеченні техноло-
гічного процесу у відповідності з вимогами технологічної інструкції, забезпечення  якості 
СВГ за рахунок встановлення комплексу сіроочистки. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планованою діяльністю передбачається будівництво будівель і споруд за функціо-
нальним призначенням які поділені на три зони:
- зона обслуговування резервуарного парку СВГ;
- зона обслуговування парку нафтопродуктів;
- зона адміністративно-побутова.
Зона обслуговування резервуарного парку СВГ включає: склад СВГ загальним об’ємом 
2000 м3; насосно-компресорне відділення з електрощитовою, залізнична колія із 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомлення щодо оприлюднення проекту містобудівної документа-
ції «Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером 
3221983001:01:004:0049 площею 0,2165 га та прилеглої території орієнтов-
ною площею 0,35 га щодо розміщення складської будівлі для зберігання сіль-
ськогосподарської продукції в районі вул. Семенова у с. Красне Броварсько-
го району Київської області» про початок процедури громадських обговорень 
та розгляду і врахування пропозицій громадськості.
На виконання ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 25.05.2011 року № 555.
Згурівська селищна рада проводить громадські обговорення щодо враху-
вання громадських інтересів під час розроблення містобудівної докумен-
тації «Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером 
3221983001:01:004:0049 площею 0,2165 га та прилеглої території орієнтов-
ною площею 0,35 га щодо розміщення складської будівлі для зберігання сіль-
ськогосподарської продукції в районі вул. Семенова у с. Красне Броварсько-
го району Київської області». 
Замовником детального плану території є Згурівська селищна рада Бро-
варського району Київської області. Розробник - ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН». 
Підставою для розроблення є рішення виконавчого комітету Згурівської се-
лищної ради Броварського району Київської області від 08.07.2022 № 161.
Ознайомитись з проектом містобудівної документації «Детальний план те-
риторії земельної ділянки з кадастровим номером 3221983001:01:004:0049 
площею 0,2165 га та прилеглої території орієнтовною площею 0,35 га щодо 
розміщення складської будівлі для зберігання сільськогосподарської про-
дукції в районі вул. Семенова у с. Красне Броварського району Київської 
області» можливо у приміщенні Згурівської селищної ради: 07601, Київська 
обл., Броварський р-н, смт Згурівка, вул. Українська, буд. 10 та на офіційному 
сайті (https://zgurivska-gromada.gov.ua/).
Пропозиції до містобудівної документації приймаються у письмовому вигляді 
з 29.07.2022 року на вищезазначену адресу. Письмові пропозиції подають-
ся фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця 
проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із 
зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Громад-
ські обговорення завершуються 27.08.2022 року. 
 Відповідальна особа – начальник відділу містобудування та архітектури го-
ловний архітектор -  Козаченко Т.П.
З метою дотримання процедури проведення громадських обговорень, запла-
нована прилюдна презентація матеріалів та громадські слухання детального 
плану території за участі замовника, розробника та платника у приміщенні 
Згурівської селищної ради за адресою: 07601, Київська обл., Броварський 
р-н, смт Згурівка, вул. Українська, буд. 10, 12.08.2022 року о 16:00 годині. 
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зливною естакадою на 6 вагоно-цистерн з СВГ; пост наповнення автоцистерн СВГ під наві-
сом; комплекс сіроочистки; залізничні електронні ваги вантажопідйомністю 100 т.; резерву-
ари для конденсату СВГ; резервуар для збору залишків очищення фільтрів сепараторів; 
автомобільні електронні ваги вантажопідйомністю 60 т.; приміщення операторної складу 
СВГ; приміщення пункту охорони.
  Зона обслуговування парку нафтопродуктів включає: склад світлих нафтопродуктів за-
гальним об’ємом 14200 м3; залізнична естакада світлих нафтопродуктів на 6 вагоно-ци-
стерн  вантажопідйомністю 60 т.; три продуктові насосні; пости для наливу нафтопродуктів 
в автоцистерни під навісом; операторна з приміщенням КПП та приміщенням виписки до-
кументів; технологічні трубопроводи перевантаження світлих нафтопродуктів; резервуари 
зберігання піноутворювача, резервуари для відпрацьованих нафтопродуктів.
Зона адміністративно-побутова включає: адміністративно-побутовий корпус з лабора-
торією, виробничими приміщеннями і пожежним постом.
Нове будівництво складу нафтопродуктів та СВГ розміщується на двох орендованих 
земельних ділянках загальною площею 7,035 га. Доставка нафтопродуктів та СВГ здій-
снюється залізничним і автомобільним транспортом, відвантаження передбачається ав-
томобільним транспортом.
Кількість робочих місць на об’єкті – 24. Всього штатних працівників на підприємстві перед-
бачено - 54. 
Госп-побутове  забезпечення працівників  – в існуючому адміністративно-побутовому кор-
пусі.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, про-
типожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних до-
кументах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах. 
Екологічні обмеження планованої діяльності:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законо-
давства;
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не 
перевищувати граничнодопустимих нормативів;
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні пе-
редаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого 
зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. 
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітар-
но-гігієнічними нормами та правилами;
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Дер-
жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумо-
вого забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяль-
ності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної 
експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законо-
давства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додатко-
вих екологічних обмежень. 
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні з обмеженнями з тех-
нічною альтернативою 1, окрім збільшення впливу на атмосферне повітря, додаткового 
впливу на ґрунти та поверхневі води. 
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною 
та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності 
та поряд з нею;
- забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та допустимого рівня 
впливу шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, згідно 
чинного санітарного законодавства України;
- рівні шумового, теплового, радіоактивного та електромагнітного навантажен-
ня не повинні перевищувати санітарних та природоохоронних норм;
- використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в постійне 
та тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства України.
Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про за-
твердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».
У відповідності до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови на-
селених пунктів» ТОВ «Боройл Термінал» класифікується як підприємство, що має видат-
кові та базисні склади легкозаймистих та паливних рідин. Нормативний клас – 4, розмір 
санітарно-захисної зони =100м.  
На території санітарно-захисної зони підприємства відсутні об’єкти житлового та громад-
ського призначення.  Найближча  житлова забудова знаходиться в південно-східному  на-
прямку на відстані близько 110 м від найближчого технологічного обладнання підприєм-
ства.
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. Див. пункт 3.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування у необхідному обсязі згідно з 
чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечу-
ють раціональне використання ґрунту, передбачають заходи проти¬дії підтопленню (вер-
тикальне планування території з відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування 
під спорудами екранів із ущільненого ґрунту, якісне ущільнення зворотної засипки пазух 
котлованів і траншей), активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлю-
вальні та компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із наданням 
необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення стікання води). 
щодо технічної альтернативи 2:
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території технічної альтернативи 2 ана-
логічні з технічною альтернативою 1, окрім додаткових обсягів земляних робіт для влашту-
вання системи охолодження наземних резервуарів СВГ (зрошувальної системи). 
щодо територіальної альтернативи 1:
Територія комплексу упорядкована, має достатній рівень інженерного забезпечення для 
дотримання нормальних умов функціонування: наявні під’їзні авто та залізничні шляхи; 
наявне освітлення в темний час доби; забезпечення водопостачання та водовідведення. 
Для влаштування будівель і споруд в ході будівництва, передбачається виконати:
- інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва;
- організацію відведення дощових та талих вод з майданчиків, будівель і споруд, 
що передбачаються до будівництва;
- зняття при земляних роботах верхнього шару ґрунту, окреме його складування 
та повернення при плануванні території, що забезпечує  максимальне збереження насип-
ного та ґрунтово-рослинного шару ґрунту.
щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається. Див. пункт 3.    

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1:  
Повітряне середовище:
під час будівництва: тимчасовий допустимий вплив за рахунок викидів забруднюючих 
речовин при роботі спеціалізованої техніки та транспорту, здійсненні будівельно–мон-
тажних (зварювальних, фарбувальних та інших) робіт;
під час експлуатації: викиди в атмосферне повітря від технологічних процесів, а саме 
від операцій приймання, зберігання та відвантаження СВГ та світлих нафтопродуктів. 
Даний вплив відповідатиме чинному законодавству.
Водне середовище:
на період будівництва: для санітарно-побутових і службових потреб використову-
ють тимчасові пересувні приміщення, які є в будівельній організації. Водопостачання 
– підключення до існуючої мережі, каналізування – встановлення біотуалетів у від-
повідності до розробленого «Проекту організації будівництва». Скидання стічних вод 
у водні об’єкти не передбачається. Поверхневі і підземні води на стадії будівництва 
впливу не піддаються. 
Під час експлуатації – існуюча мережа водопостачання комплексу, каналізування – по-
бутових стічних вод до системи централізованого водовідведення відповідно укладе-
ного договору. Водовідведення дощових та талих вод заплановано на локальні очисні 
споруди з подальшим відведенням до системи централізованого водовідведення. 
Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Потенційних джерел забруд-
нення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається.
Ґрунт:
на період будівництва: зняття насипного ґрунту, виїмка ґрунту, незначним джерелом 
забруднення може стати будівельне сміття та відходи паливно-мастильних матеріалів 
від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт 
передбачається застосування тільки технічно перевіреної техніки та механізмів, здій-
снення поточних оглядів техніки, інструктаж обслуговуючого персоналу. Передба-
чається оснащення будівельного майданчику контейнерами для побутових і будівель-
них відходів, вивезення згідно договорів.
при експлуатації: можливий вплив від проливу нафтопродуктів у випадках техноген-
них аварій або природних катаклізмів. При нормальній експлуатації об’єкту вплив не 
передбачається.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: планована діяльність не матиме нега-
тивного впливу на рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Території ПЗФ 
(вищого та нижчих рангів) у межах проммайданчика та його санітарно-захисної зони 
відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (місцеве населення та інші зацікавлені групи): 
вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень.
Навколишнє техногенне середовище: негативний вплив на промислові, житло-
во-цивільні і сільсько¬господарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну 
організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техно-
генного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта не очікується.
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкод-
ження або безпечного захоронення: При виконанні будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації об’єкту передбачено утворення відходів від існуючих та запроектованих 
технологічних процесів та життєдіяльності обслуговуючого персоналу.
Поводження з відходами відповідає вимогам чинного законодавства.
щодо технічної альтернативи 2
Джерела та види можливих впливів на довкілля співпадають з технічною альтерна-
тивою 1 окрім збільшення впливу на повітряне, водне середовище та ґрунти під час 
експлуатації (надземні резервуари СВГ в період високих температур зазнають біль-
шого впливу сонячних променів ніж підземні, це призводить до збільшення викидів 
в атмосферу через запобіжні клапани). Крім того, надземні резервуари потребують 
охолодження водою в теплий період, що в свою чергу призведе до збільшення впливу 
на водне середовище та ґрунти.
щодо територіальної альтернативи 1:
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 100 м та витримується по від-
ношенню до житлово-громадської забудови. Викиди від планованої діяльності, рівні 
шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі 
СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи.
Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні.
щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається. Див. пункт 3. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  (№2059-УШ від 29 
травня 2017року)  ст. 3 ч. 3 пункт 4, абзац 2; ст.3, ч.3 пункт 10, абзац 4.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на дов-
кілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкіл-
ля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)
Підстави для оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає 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 гро-
мадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на дов-
кілля 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-я-
кої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, от-
риманої від громадськості під час громад¬ського обговорення, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провад-
ження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження. 
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу 
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на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій 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 що-
найменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які за-
уваження 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 по-
чаток громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної 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 зазна-
чається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, 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 пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
 Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний 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 та 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’я-
заний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 
буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 «Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності»), що видається  Державною інспекцію архітектури та містобуду-
вання України. 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»)
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної ад-
міністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2-а; е-mail: dep_eco@koda.
gov.ua, тел. (044) 279-01-58. Контактна особа – Директор департаменту Ткаліч Ганна 
Іванівна.
 (найменування уповноваженого органу, - поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «Українська універсальна біржа» оголошує про проведення цільо-
вих аукціонів з продажу майна, яке підлягає реалізації в рахунок пога-

шення податкового боргу:

Приватного Хмельницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях 
«Хмельницьктурист» (код ЄДРПОУ 02651606) 
ЛОТ №33/22-п: комплекс будівель загальною площею 1747,5 кв.м. 
Адреса: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, буд. 122.
Початкова вартість: 5 659 005,00 грн. (без ПДВ). 
Відомості щодо земельної ділянки, на якій розміщено майно: договір оренди земель-
ної ділянки площею 1,5174 га, кадастровий номер 6810400000:05:003:0207, з Кам’я-
нець-Подільською міською радою до 14.05.2029 (категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови). 
Аукціон відбудеться 22.08.2022, о 13:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, кім 
631.
Інформація щодо часу ознайомлення з майном (Лот №33/22-п), умов участі в аукціоні за 
тел: (068)7921955, (093) 0430676,
e-mail: td.brokcentr@gmail.com., web-сайт ТОВ «УУБ»: https://www.uub.com.ua.
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬ ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41107470) 
ЛОТ №34/22-п: Будівля тракторної майстерні (літера А) загальною площею 1049,3 кв.м. 
Адреса: Тернопільська область, Підгаєцький район, с. Степове, вул. Нова, буд. 1А.
Початкова вартість: 83 040,00 грн. (з ПДВ). 
Відомості щодо земельної ділянки, на якій розміщено майно, відсутні.
Аукціон відбудеться 22.08.2022, о 14:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, кім 
631.
ПМП «Фірма Арес» (код ЄДРПОУ 14039247) 
ЛОТ №35/22-п: Риштування внутрішнє 100 кв.м. (б/в); риштування внутрішнє 72 кв.м. (б/в); 
драбина металева розсувна довжиною 10 м. (б/в). 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Чубинського, буд. 3.
Початкова вартість: 26 970,00 грн. (без ПДВ). 
Аукціон відбудеться 22.08.2022, о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, кім 
631.
Інформація щодо часу ознайомлення з майном (Лоти №34/22-п, №35/22-п), умов участі в 
аукціоні за тел: (098)8949817, (093) 0430676, e-mail: atlantsgrup@gmail.com, web-сайт ТОВ 
«УУБ»: https://www.uub.com.ua
Учасники подають Біржі заяву на участь в аукціоні та документи, зазначені в оголошенні 
на вебсайті Біржі. Кінцевий строк подачі документів та оплати внесків – 18.08.2022 до 16 
год. 00 хв. включно, за адресою: 03049, м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва, буд. 1/7, тел.: 
(093) 0430676.
Внески сплачуються на п/р UA183006140000026008500397202  в АТ «Креді Агріколь  банк» 
у м. Києві, МФО 300614,  отримувач – ТОВ «Українська універсальна біржа», код ЄДРПОУ 
25158707: гарантійний в розмірі 10% від стартової ціни лота, (без ПДВ), реєстраційний в 
розмірі - 17,00 грн. (з ПДВ).
ТОВ «УУБ» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, тому учасник аукціону до 
18.08.2022 повинен пройти процедуру верифікації особи.

ТОВ «Українська універсальна біржа» оголошує про проведення
 біржових торгів з продажу майна, яке підлягає реалізації 

в рахунок погашення податкового боргу 
ДП «Нігинський кар’єр» (код ЄДРПОУ 00373741)

Лоти №36/22-п, №37/22-п, №38/22-п, №39/22-п, №40/22-п, №41/22-п, №42/22-п, №43/22-п, 
№44/22-п, №45/22-п: відсів вапняковий, фракція 0-20 мм. 
Кількість одного Лота – 100 000 тон.
Початкова ціна одного Лота – 4 200 000,00 грн. з ПДВ.
Місцезнаходження майна: Хмельницька область, с-ще Сахкамінь, вул. Радянська, 1А.
Біржові торги проводитимуться: 30.08.2022 о 12:00 год, м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, кімната 
631.
Реєстрація учасників біржових торгів проводитиметься з 10:00 год. до 11:00 год.
Ознайомлення з майном  щоденно в робочі дні з 10.00 до 16.00 години, зателефонувавши 
попередньо за телефоном +38(098) 8949817.
Для участі біржових торгах необхідно:
- подати заявку згідно з Правилами проведення біржових торгів, за адресою: 03049, м. 
Київ, вулиця Архітектора Кобелєва, буд. 1/7, телефон: (093) 0430676 в строк до 26.08.2022 
о 16:00 год.
Додаткова інформація на сайті web-сайт ТОВ «УУБ»: https://www.uub.com.ua. та за тел. 
+38(098) 8949817, (093) 0430676.
ТОВ «УУБ» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, тому учасник біржових торгів 
до 26.08.2022 повинен пройти процедуру верифікації особи.
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Липень - серпень 2022: 
зарплати не встигають за споживчою інфля-

У липні ситуація з зарплатами неоднорідна залежно від регіону краї-
ни. Незначне підвищення зарплат спостерігається у більшості Західних 
областей України, окрім Львову та області. Водночас відчутно знизи-
лися зарплати у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській областях 
та на Волині й Житомирщині. У Києві середня зарплата без змін та за-
лишається найвищою по Україні. Середня зарплата у липні у відкритих 
вакансіях в усіх областях України становить 22 460 грн.На фоні збіль-
шення темпів споживчої інфляції стабілізація та незначне підвищення 
середніх зарплат у деяких регіонах у липні не вселяє оптимізму. За 
даними Нацбанку України, у червні цього року показник споживчої ін-
фляції сягнув 20,1% у річному вимірі проти 18% у травні. Нагадаємо, що 
середні зарплати через війну навесні знизилися на 10%, порівнюючи 
з довоєнним періодом. У деяких професійних сферах зарплати впали 
до -50%. З початком літа у більшості професійних сфер припинилося 
зниження окладів, проте зарплати залишаються низькими. У липні, на-
віть з урахуванням незначного підвищення середньої зарплати у дея-
ких регіонах України, доходи українців нижчі, порівнюючи з першою по-
ловиною лютого.Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.
ua детально проаналізував ситуацію з зарплатами в регіонах України.
Київ залишається містом з найвищою середньою заробітною платою. 
Середній оклад в столиці тримається майже на одному рівні протягом 
трьох місяців – 29 200 грн у травні, 29 500 грн у червні та липні.У рей-
тингу регіонів з найвищими пропонованими зарплатами у вакансіях в 
середині літа відбулися зміни. Зокрема, у Львівській області, яка займа-
ла останнім часом другу сходинку у рейтингу зарплат, у липні середня 
заробітна плата знизилася. Якщо у червні у цьому регіоні в середньому 
пропонували 20 500 грн, то середня липнева зарплата у Львові та об-
ласті становить 18 900 грн.На відміну від Львову та області, у більшості 
областей Західного регіону України у липні спостерігається позитивна 
динаміка середньої заробітної плати. Так, підвищення середньої зар-
плати, яку пропонують у відкритих вакансіях у липні, зафіксовано у За-
карпатській області (16 600 грн), Івано-Франківській області (15 200 грн), 
Хмельницькій області (14 800 грн), Тернопільській області (14 300 грн), 
Рівненській області (11 500 грн).Вищі, аніж на початку літа, зарплати у 
Одеській області. Тут роботодавці у липні пропонують в середньому 22 
500 грн. Для порівняння, у червні середня зарплата у цьому регіоні ста-
новила 18 700 грн. Така динаміка дала змогу Одеській області посісти 
другу позицію у переліку регіонів з найвищими середніми зарплатами.
До рейтингу регіонів, де у липні пропонують найвищі зарплати, окрім 
вищезгаданих Києва,  Одеської та Львівської областей, потрапили та-
кож Харківська область (середня зарплата 18 000 грн), Запорізька та 
Чернівецька області (17 100 грн).Різниця між регіонами за показником 
середньої зарплати досить відчутна. Як було зазначено вище, найбіль-
ші зарплати пропонують у Києві (в середньому 29 500 грн). Найменша 
середня заробітна плата зафіксована у Рівненській області (11 500 грн). 
До переліку регіонів з найнижчими зарплатами потрапили також Пол-
тавська та Київська області, де в середньому у липні пропонують 11 700 
грн; Житомирська область (11 800 грн), Кіровоградська область (12 100 
грн), Чернігівська область (12 100 грн).Відчутно знизилися зарплати, які 
пропонують у липні, у Дніпропетровській області (з 19 100 грн у червні 
до 16 100 грн у липні), у Миколаївській області (з 19 500 грн у червні до 
14 800 грн у липні), на Сумщині (з 14 300 грн у червні до 12 500 грн у 
липні), на Волині (з 15 400 грн у червні до 12 200 грн у липні) та на Жито-
мирщині (з 14 900 грн у червні до 11 800 грн у липні).

Позаду 5 місяців війни. Що з ринком праці? 
Пошук роботи чи підробітку – важливе питання для багатьох 
українців, хто втратив роботу чи отримує неповну зарплату 
через війну. Ринок праці оживає повільними темпами. Не зва-
жаючи на те, що вакансій на кадровому порталі grc.ua у 5 разів 
більше, ніж у березні, їх кількість досі залишається нижчою, 
порівнюючи з довоєнним часом. Показники активності пошу-
качів б’ють рекорди. За місяць на сайті grc.ua зареєструвалось 
+10 730 нових пошукачів.  Зросла й активність кандидатів, у 
липні зафіксувалося майже 600 тис. сеансів пошуку роботи, 
більше 41 тис. відгуків на вакансії. У той же час зі збільшен-
ням попиту на роботу зростає й конкуренція серед кандидатів 
на відкриті вакансії. Роботодавці, маючи більший вибір пре-
тендентів на робочі місця, стають більш вимогливими до кан-
дидатів. Отже, процес працевлаштування ускладнюється та 
збільшується термін пошуку роботи. Експертно-аналітичний 
центр кадрового порталу grc.ua дослідив основні показники 
стану ринку праці у липні та з’ясував, яких пропозицій роботи 
більше, та в якому регіоні легше працевлаштуватися.В різ-
них регіонах України відновлення ринку праці відбувається 
різними темпами. В областях, які найбільше страждають від 
воєнної агресії рф, знайти роботу вкрай важко. Такий дефіцит 
робочих місць пов’язаний, зокрема, з тим, що компанії припи-
нили свою роботу та не мають можливості відновити діяль-
ність. Водночас переважна більшість підприємств, які зберег-
ли комерційну діяльність від початку війни, здійснює точковий 
пошук персоналу на заміну тим, хто звільнився чи тимчасово 
припинив співпрацю внаслідок мобілізації чи переїзду. Рело-
кація підприємств в умовно безпечні регіони України ще біль-
ше посилила структурні регіональні зміни ринку праці.
В яких регіонах найбільше роботи
Найбільше пропозицій роботи у липні відкрито у Києві. Сто-
лиця утримує статус безумовного лідера у рейтингу міст та 
регіонів з найбільшою кількістю вакансій. При тому, що зар-
плати у столичних компаніях в середньому вищі, ніж у інших 
регіонах країни, конкуренція на робочі місця не надто висока. 
В середньому у Києві не більше 5 кандидатів на відкриту ва-
кансію. Частка відкритих вакансій у столиці складає 34% від 
усіх актуальних в країні у липні. Львів та область, які стали 
новою домівкою для багатьох підприємств після релокації, 
концентрують в собі у липні 13% відкритих пропозицій роботи. 
Для порівняння, перед війною цей регіон не входив у Топ-5 за 
кількістю вакансій, у січні та у першій половині лютого вакан-
сії Львівської області становили всього лише 4,3% від усіх в 
Україні. Дніпропетровський регіон – третій за кількістю акту-
альних пропозицій у липні. Вакансії у Дніпрі та області скла-
дають 8,3% від усіх відкритих пропозицій роботи в Україні в 
середині літа. До війни цей показник складав 11%. 
Окрім вищезгаданих регіонів, найбільше роботи у липні про-
понують роботодавці у Івано-Франківській області (4,4% від 
усіх актуальних в країні) та у Одеській області (3,7% від усіх 
відкритих вакансій в країні).
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22 липня 2022 року в 
бою біля с.Новомико-
лаївка Миколаївської 
області загинув
Олександр  Мороз
3 липня 1996 р.н.) на-
віки згасла, загинув 
за нас, на клятій війні. 
Жив у с. Антопіль Вап-
нярської громади.

У боротьбі із ра-
шиськими загарб-
никами, загинув
Карпович 
Вадим,
старший лейте-
нант, командир 
роти 57 окремої 
м о т о п і х о т н о ї 
бригади імені 
кошового Костя 
Гордієнка.

Загинув
Олександр 
Жердов
Справжній Патріот 
і наш Захистник! 
Батько чудових 
близнюків! Дай Боже 
сімї витримати це 
величезне горе. Саші 
вічна пам‘ять! Герої 
не вмирають!

У боях на До-
неччині загинув 
працівник  ТОВ 
«Костопільський 
фанерний завод» 
Андрій Тішко
26 жовтня йому 
б виповнився 21 
рік. Без батька 
сиротою залишив-
ся шестимісячний 
синочок Єгор.

У боротьбі з 
рашиською нечи-
стю загинув
Нaзaр 
Клим’юк
Житель Терно-
пільщини

Загинув
27 липня на хер-
сонському напрям-
ку загинув відомий 
блогер 
Анатолій 
Мельничук, 
уродженець Коло-
миї.

Воюючі за країну 
в Запорізькій об-
ласті загинув вій-
ськовослужбовець 
з Івано-Франківсь-
ка 
Володимир 
Клід

Вночі 25 липня під 
час мінометного об-
стрілу на Донеччині 
загинув 27-річний 
уродженець села 
Замагора 
Андрій 
Семенюк

Захищаючи наш 
спокій, 25 липня 2022 
року, обірвалося 
життя 39-річного но-
вояворівчанина. За-
гинув солдат
Юрій 
Костельний.

Загинув молодий 
військовослужбо-
вець 
Швець 
Максим 
Віталійович з села 
Довжок Ямпіль-
ської громади 
на Вінниччині. 
Максиму було 23 
роки…

У боротьбі з раши-
стами за свободу 
рідної Харківщи-
ни, загинув
Олександр
Чабан

Загинув легендарний комбат 
72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців 

Андрій Верхогляд

Безжальна війна 
знову забрала мо-
лоде життя, лише  
28...
Олег 
Майборода, 
житель с. Ничи-
порівка
Яготинщина
Київська область

         Гліб Бабич
загинув у боях з рашистами...
Дякуємо за хоробрість, дякуємо за 
талант, і за неймовірні тексти для 
неймовірних Kozak Systems. чор-
ний кінь з білими  крилами.... десь 
з неба ..

Андрій 
Жованик, 
командир 
підрозділу 
в батальйоні 
«Карпатська Січ». 
Загинув так, як хотів 
- у бою, зі зброєю в 
руках.


