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15 лютого Шевченківський районний 
суд відхилив клопотання прокуратури 
Київської області про відсторонення 
Крюківщинського сільського голови 
Андрія Кріпака від посади.  
Що ж з стало причиною судової 
тяганини та чому думки громади села 
розділилися?
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ПОГОДА

У НОМЕРІ:

І БЕЗ ОТГ ПРОЖИВЕМО:
Забірська сільрада 
блокує створення 
об’єднаної громади

 ДЕНЬ            НІЧ

*За даними сайта GISMETEO.UA

У Боярці останнім часом на сесіях 
міської ради ухвалюється доволі дивні 
рішення. То чиновників у міськраді не 
вистачає (наразі їх 70!) і їхня кількість має 
збільшитись задля «вирішення нагальних 
проблем життєдіяльності міста», то водою 
і водовідведенням депутати вирішують 
поділитися з сусідньою Тарасівкою, коли в 
самому місті є численні нарікання на цей 
сегмент послуг, то замість ремонту ДНЗ, 
в якому через дірявий дах стіни мокрі, 
народні обранці  вирішують виділити 
кошти на... садовий інвентар, а також на 
полив дерев...

МІЖ ДВОХ ВОГНІВ. У ЧОМУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ГОЛОВУ КРЮКІВЩИНИ
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БОЯРКА- 2019: 
САМОДОСТАТНІСТЬ ЧИ ЖИТТЯ 
ЗА РОЗКЛАДОМ ВІД «НОВИХ ОБЛИЧ»?

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ АПАРАТУ РАДИ 
ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

Без прийняття цього глобально-епохального рішення у Боярці міг би наста-
ти кінець світу, не інакше. Бо 70 працівників Боярської міськради не в силах 
впоратися з кипучою бюрократичною роботою, яка точиться в стінах ради. 
А тому саме через неї і не доходять руки до вирішення нагальних проблем 
життєдіяльності боярців.

За словами попередника нинішнього мера, Тараса Добрівського, «у 2015 році 
в  раді було 40  працівників, а  зараз — 70. Однак робота не  покращилася, 
а погіршилась: недотримуються терміни виконання, надаються некомпе‑
тентні відповіді, більшість важливих питань залишаються невирішени‑
ми. Не  відділи слід створювати, які папери носитимуть 
по виконкому, — наголосив Тарас Тарасович, — а зекономити 
і вкласти у бюджет розвитку». стор. 2

БОЯРСЬКИЙ ДНЗ 
«БЕРІЗКА»:   
з мокрими стінами, 
але з ...граблями 
та лопатами
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БОЯРКА- 2019: САМОДОСТАТНІСТЬ ЧИ ЖИТТЯ ЗА РОЗКЛАДОМ ВІД «НОВИХ ОБЛИЧ»?

 Закінчення. Початок на стор. 1

Що ж, тепер віриться, що з приходом до БМР 
71-го працівника, юриста за фахом, робота ки-
пітиме, як за Щучим велінням.

ДИТСАДКУ «БЕРІЗКА»  — САДОВИЙ ІНВЕНТАР 
ТА ПОЛИВ ДЕРЕВ ЗАМІСТЬ РЕМОНТУ ДАХУ

Щедрі депутатські руки виділили аж 290 ти-
сяч дошкільному навчальному закладу «Бе-
різка»  — ні, не  на  ремонт будівлі, вкрай 
необхідного, не  на  розвиток майбутнього 
України — діток, а на більш нагальне — на са-
довий інвентар та поливалки.

А хіба діти депутатів ходять до цього садоч-
ку, чи хіба їм болить, що тече по  шпалерам, 
чи, може, серце болить через дірявий дах над 
харчоблоком?!

ГОТУЙТЕСЯ, БОЯРЦІ, ДО ЩЕ ОДНОГО КОЛАПСУ!
Про колапси, які переслідують Боярку (а до чого 

тут міський голова?! Він сам по собі, місто само 
по собі), не говорили хіба що ліниві, а не відчули 
хіба що ті, які не живуть у цьому місті.

Кричущі проблеми з дорогами, транспорт-
ний колапс, сміттєвий колапс тощо. Тепер 
до  снаги боярців їхні слуги підсунули їм ще 
одне випробування — фекаліями. Ну куди вже 
гірше до цілковитого дна?!

На 54-й сесії депутати на тверезі голови на-

дали дозвіл ТОВ «Житлоекономія», що в с.Та-
расівка, підключитись до боярського водовід-
ведення та водопостачання. А це означає, що 
в тих, до кого не доходила водичка, — годі про 
неї й мріяти.

Крім 1050  кубометрів стічної води боярські 
мережі ще даватимуть ще й тарасівським бу-
дівлям 800 кубів води. «Влітку у нас не виста‑
чає води — в історичній частині, у приватних 

будинках, — вдень немає води. Але ми зараз 
даємо зобов’язання 13% води міста надати 
Тарасівці», — зауважила Ольга Романченко.

НОВИЙ ГЕНПЛАН — ЗА БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ
Питання генплану було одним із ключових 

на сесії.
Вся Київщина стала свідком ганебного прий-

няття генплану в Ірпені наприкінці 2018 року. 

Олександр Зарубін, як член і «гідний продов-
жувач» справ партії «Нові обличчя» помітно 
починає впроваджувати схеми «соратників» 
у Боярці, адже ж має зобов’язання перед одно-
партійцями, що скоро й Боярка подібно до Ір-
пеня стане бетонним гетто із численними ба-
гатоповерхівками, проблемами з транспортом, 
водо- та енергозабезпеченням і найвищою 
мірою нещасливості громадян, які мешкають 
в цьому місті.

Через некомпетентність (а можливо, й через 
«мудрість») треба затверджувати нібито но-
вий генплан, який потягне мільйонні витрати 
з бюджету.

Крім абсолютно алогічних рішень, було прий-
нято й низку позитивних, з-поміж яких — виді-
лення коштів на  роботу біометричної служби, 
яка незабаром має запрацювати при ЦНАПі; 
затверджено Програму компенсації пільгових 
перевезень окремих категорій громадян (меш-
канців м. Боярка) в  залізничному транспорті 
приміського сполучення на  2019  рік; надано 
кошти у вигляді субвенції районному бюджету 
з бюджету м. Боярка для виплат грошової ком-
пенсації громадянам, які постраждали внаслі-
док невиконання забудовником ДП «Дніпров-
ський круг» своїх зобов’язань.

Хочеться побажати боярським слугам наро-
ду, щоб думали хоча б (!) раз на місяць під час 
голосувань на сесіях, що корисного вони зро-
били для того народу, як позичатимуть у Сір-
ка очей і як бігатимуть по хатках, коли їх, слуг, 
пере обиратимуть. 

СПРИТНІСТЬ ЯК СПОСІБ 
ПОРЯТУНКУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
БОЯРКИ ВІД УЧАСНИКІВ ООС

ДНЗ «БЕРІЗКА»:  
ШПАЛЕРИ МОКНУТЬ, ЗАТЕ ТУЇ ГАРНІ

  Марічка ЛЕВЧУК 
ПОГЛЯД

Н а початку лютого боярський голова Олександр Зарубін 
зустрівся з міністром у справах ветеранів Іриною Фріз. 
Обговорювали співпрацю у  розробці програми для 

учасників АТО.
Плани голови виглядають райдужно: спорудження соціаль-

ного дев’ятиповерхового будинку на  замовлення держави, 
компенсація вартості квартир для ветеранів на 75% з район-
ного бюджету та на 25% — з міського. Ну і, звісно, зменшення 
пайової участі для забудовника на 2% з умовою, що інші 2% 
отримають учасники АТО.

Однак при плануванні цього «раю» голова не врахував од-
ного — самих ветеранів. На зустрічі були присутні лише двоє 
«атошників» з однієї організації, а таких утворень в Боярці, 
як виявилось, три. При цьому кількість зареєстрованих вете-
ранів у місті складає близько 270 осіб.

Одна зі спілок  — громадська організація «Боярка-АТО» з 
липня продовжує безстрокову акцію протесту на  території, 
де має вирости багатоповерхівка. Причина: для такого об’єк-
ту у місті не розвинена інфраструктура. Крім того, обіцянки 
мера щодо надання безкоштовного житла — лише коливання 
повітря, адже ніяких офіційних рішень немає.

Активісти вирішили дізнатись, що збирається робити Зару-
бін з протестом у наметовому містечку та чому на зустріч з мі-
ністром запросив тільки двох учасників ООС (і то не жителів 
Боярки). Юрист «Боярка-АТО» Наталія Дологова домовилась 
про офіційний візит до мера.

За 5 хвилин до зустрічі Олександр Зарубін вискочив з ради, 
сказавши, що у нього справи і довірив розлючених ветеранів 
своєму заступнику Валерію Шульзі. Заступник голови втек-
ти не встиг: «атошники» оточили кабінет посадовця і пунк-
туально чекали до  трьох  — часу, на  який була призначена 
зустріч з мером.

«Наметового містечка — нема. Є самовільно встановле‑
ний намет, який там просто стоїть і невідомо чого», — від-
повів Шульга на питання про дії БМР щодо протестної акції.

Чому мер не запросив атошників на зустріч з Іриною Фріз? 
Шульга відповів просто: запросив, на зустрічі було два пред-
ставники. «Абсолютно необгрунтована претензія до міської 
ради: чому мене запросили, а мене не запросили», — додав 
заступник.

Про значну допомогу ветеранам мер говорить вже давно. 
Однак ніякого рішення щодо виділення житла, чи коштів, чи 
погодження з районною адміністрацією, немає. Є лише звер-
нення до Києво-Святошинської РДА з пропозицією розроби-
ти програму та Меморандум (з великої літери) про співпрацю 
міськради і депутатів у допомозі учасникам ООС.

За словами секретаря БМР Скринника, рада отримала від-
повідь від району. Однак показати документ посадовці від-
мовилися. Ймовірно, про це ми дізнаємось, коли в Боярці ви-
росте гігантський «соціальний» будинок, а  діти ходитимуть 
до школи у три зміни. 

Представники громадської організації «Боярка-АТО» 
вирішили зустрітись з Олександром Зарубіним, щоб 
дізнатись, що буде голова вирішувати питання з на-
метовим містечком організації. За 5 хвилин до зустрічі 
мер просто «втік», заявивши, що в нього справи.

Більше 290 тисяч гривень виділила Боярська міська рада на дитсадок «Берізка». Однак гро-
ші підуть не на внутрішній ремонт, який вкрай необхідний закладу, а на придбання садового 
інвентарю та полив дерев.

Кожна сесія Боярської міської ради на фоні інших сесійних засідань міськрад Київщини вражає безглуздістю деяких прийнятих рішень.

  Катерина БЕНКЕ 
ПОГЛЯД

В рамках чергової сесії Боярська місь-
крада розглядала проект рішення 
про зміни до  бюджету на  2019  рік. 

Одна з пропозицій  — із залишкових 
1,047  мільйони гривень виділити майже 
300 тисяч на дитячий навчальний заклад 
«Берізка».

Зокрема, більше 80  тисяч гривень  — 
на  систему зрощення рослин, майже 
189  тисяч  — на  ігрове обладнання та 
20 750 гривень для садового обладнання.

Міськрада не  врахувала одного: в  сад-
ку гарне подвір’я, але протікає дах над 
харчоблоком. Саме туди потрібно було  б 
спрямувати кошти.

«Якщо у вас тече дах, ви будете стави‑
ти лавочку біля будинку?», — саркастично 
запитала у колег депутат Ольга Романчен-

ко. За її словами, через дірки у даху «вид-
но небо». «А ми поливаємо туї», — наго-
лосила Ольга.

«Погляд» завітав до ДНЗ «Беріз-
ка», щоб переконатись у сказано-
му. Перше враження — все добре. 
Рівненькі тротуарчики, ідеальні 
деревця — туї та ялинки, красиві 
скульптури. Вже і покращувати 
нікуди.

А от  всередині закладу не  так 
затишно, як думалося. Шпалери 
«підтекли», стіни облущуються. 
На це чомусь грошей у міськради 
немає.

«Ми і електрики, і монтуваль‑
ники  — все робимо самі. Але 
до даху дібратись не можемо — 
треба хоч трішки фінансової 
підтримки», — розповіла заві-
дувач ДНЗ «Берізка» Людмила 
Майок.

В результаті голосування кошти 
все ж таки виділять на екстер’єр 
садка. Доведеться дітям обідати 
на  вулиці: між доглянутих туй і 
садових скульптурок. 

  Катерина БЕНКЕ 
ПОГЛЯД
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ТРЕНІНГ 
ЕФЕКТИВНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРЯ 
З ПАЦІЄНТОМ

МІЖ ДВОХ ВОГНІВ. У ЧОМУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ГОЛОВУ КРЮКІВЩИНИ

 ВИШНЕВЕ

 ВИШНЕВЕ

 КРЮКІВЩИНА

 ГАТНЕ

У Вишневому відбувся тренінг для лікарів. 
Лекцію «Використання  ICPC-2» в  прак-
тиці сімейного лікаря провела профе-

сор кафедри сімейної медицини НМАПО ім. 
П. Л. Шупика Вікторія Ткаченко, експерт з пи-
тань сімейної медицини, регіональний тренер 
МОЗ України.

«У Києві, а також в Київській області (м. Ви‑
шневе, центр первинної медичної допомоги) 
було надано три тренінги з впровадження 
та використання  ICPC‑2 у  сфері первинної 
допомоги в  Україні. Ця місія була виконана 
у співпраці з Міністерством охорони здоров’я 
України.», — прокоментувала вона.

За даними МОЗ, ІCPC-2 — класифікація аспек-
тів сімейної медицини (ЗПСМ), таких, як при-
чини звернення (ПЗ) та проблеми зі здоров’ям.

Базовим поняттям в  ІСРС-2 є епізод медич-
ної допомоги  — взаємодія пацієнта з медич-
ним закладом від першого звернення (візиту) 
до медичного працівника до останнього візи-
ту (включно) з цією ж проблемою. Це дозволяє 
ефективно групувати медичну інформацію, 
коли дані різних окремих візитів «нанизують-
ся» на один епізод медичної допомоги.

ЗПСМ — це точка першого контакту з систе-
мою охорони здоровʼя орієнтована на  паці-
єнта, сім’ю, громаду. Процес консультування 
ЗПСМ може забезпечувати одночасне вирі-
шення як гострих, так і хронічних проблем па-
цієнтів, а також ведення захворювань на ран-
ніх стадіях, сприяти здоров’ю та благополуччю 
населення.

Працівники ЗПСМ будують довготривалі й 
безперервні стосунки зі своїми пацієнтами, 
залучаючи їх до  прийняття рішень стосовно 
свого здоров’я і стимулюючи розширення їх 
власних можливостей, забезпечуючи, у  разі 
необхідності, захист їх інтересів.

 Закінчення. Початок на стор. 1

На жаль, в нашій країні не існує ідеальних 
взаємовідносин між органами місцевого са-
моврядування та громадою. Комусь подоба-
ється влада, а хтось нищівно її критикує.

Не оминув конфлікт інтересів і Крюківщи-
ну, яка поєднує в собі старі та нові житлові 
масиви. Село стрімко розвивається, зростає 
населення і це вносить свої корективи. З 
одного боку село оновлюється і стає більш 
сучасним, з іншого — з’являються проблеми 
з соціальними об’єктами: школами, садочка-
ми, дорогами, водогоном, тощо.

Але найбільшим каменем спотикання 
у цьому населеному пункті стало кладовище, 
яке планували відкрити в 2018 році на маси-
ві Оришки, запроектоване ще 2001-го року.

Звісно, за  17  років масив почав активно 
розбудовуватися. Купуючи житло, його влас-
никам забудовники обіцяли, що кладовище 
перенесуть. Сільський голова Андрій Кріпак 
у відповідь на це говорив, що таке можливо 
лише за  умови надання іншої комунальної 
землі. У  зв’язку з цим була створена робо-
ча група, планувалося перенести цвинтар 
на  територію с.Тарасівка. Однак згоди сто-
рони так і не дійшли, а питання залишилося 
не вирішеним.

Тому активісти почали шукати інші дієві 
засоби вплинути на  закриття кладовища, 
оскільки переважна більшість мешканців 

масиву проти того, щоб людей ховали біля 
їхніх будинків, а  по  вулицях відбувалися 
траурні процесії. Хоча, за словами директо-
ра КП «Благоустрій Крюківщини» Олексан-
дра Буряка, проект кладовища відповідає 
усім нормам: «Люди скаржаться, що навес‑
ні постійно вода підтоплює масив, але ми 
встановили дренажну систему неподалік 
кладовища, також зробили повністю ге‑
одезію, хоча і це їх не влаштовує…».

У 2018-му мешканці масиву Оришки та ак-
тивісти Крюківщини, подали до суду позов-
ну заяву щодо скасування рішення сіль-
ської ради від 2017-го року «Про дострокове 
внесення змін до  Генерального плану села 
Крюківщини, поєднаного з детальним пла-
ном території». Минає ще трохи часу і Крю-
ківщинська сільська рада ухвалює ще одне 
рішення, за  яким вносить зміни до  Гене-
рального плану, в тому числі — перенесення 
кладовища з масиву Оришки та зобов’язує 
себе врегулювати конфлікт сторін.

За словами представників депутатського 
корпусу, позивачі не  підтримали ініціативи 
депутатів. А  тим часом суд ухвалив рішен-
ня на  користь активістів. Внаслідок цього 
відбулося фактичне призупинення роботи 
сільської ради  — заборонено розробляти 
детальні плани та проектувати каналізації, 
кладовища, тощо.

Напередодні нового, 2019-го року, меш-
канці Оришок пішли на  особистий прийом 
до  Генерального прокурора України Юрія 
Луценка та прокурора області, поскаржи-
лися, на  незаконні дії сільського голови, 

згадавши і про його причетність до  Партії 
регіонів, і забудову цінних земель, а  також 
підняли екологічні проблеми Крюківщини, 
котрі створюють забудовники: злив каналі-
заційних стоків, багатоповерхова забудова 
без каналізацій та системи водопостачання, 
відсутності дощових водостоків…

«Ми перевірили їхні факти і знайшли до‑
статньо порушень закону, щоб притягну‑
ти голову Крюківщинської сільської ради 
до  кримінальної відповідальності», — про-
коментував ситуацію тоді головний проку-
рор Київської області Максим Киричук.

Прокуратурою Київщини було подано кло-
потання, аби сільського голову взяли під 
варту, однак згодом адвокати підозрюва-
ного попросили зміни запобіжного заходу, 
а саме явки за першим викликом в поліцію 
та прокуратуру. Суд таке клопотання задо-
вольнив.

З діями прокуратури не погодилася інша ча-
стина населення села і 8  лютого цього року 
громада вийшла під стіни Генеральної про-
куратури. Люди запевняли, що активісти на-
дають неправдиву інформацію, здійснюючи 
тиск на суддів та правоохоронні органи, а те-
риторія, яку вони придбали біля цвинтаря, 
наразі стає не вигідною — зменшується вар-
тість помешкань у декілька раз. Через це і від-
бувається «полювання» на сільського голову. 
Цікаво, що Андрія Кріпака підтримали й учас-
ники АТО, адже багато родин стоять в  черзі 
на землю, а через діяльність активістів при-
зупинено будівництво кварталу житлової за-
будови, де бійці мали б отримати квартири.

Активісти назвали цю акцію «проплаче-
ною» самим сільським головою, який, за їх-
німи словами, «зухвало використав адмін-
ресурс»…

Голова ГО «Єдина Крюківщина» та дирек-
тор КП «Благоустрій Крюківщини» Олек-
сандр Буряк так прокоментував цю ситуацію 
у своєму зверненні до односельців:

«В нашому селі є ціла низка невирішених 
питань. Заблокувавши роботу сільської 
ради рішенням суду, кілька мешканців на‑
шого села, призупинили, таким чином, і 
вирішення будь‑яких питань. Це добро чи 
зло? Кому вирішувати? Чи це амбіції, чи 
інтереси особисті? Питань багато… Є ак‑
тивні люди, які дійсно вболівають за село, 
вони знають, що Андрій Кріпак завжди від‑
критий до жителів і до діалогу. Він не піде 
проти громади. Звичайно, завжди є незадо‑
волені, але якщо ви бачите альтернати‑
ву, то  пропонуйте! Заблокувавши роботу 
сільської ради і посадивши за  грати го‑
лову, в  селі з’явиться ціла купа проблем і, 
на жаль, вони стосуватимуться звичайних 
жителів, які в більшості не знають в чому 
справа. І саме простим, звичайним, меш‑
канцям нашого села буде створено купа 
проблем. Може, досить думати тільки про 
себе і зрозуміти, що є межі вашим діям!».

Ну, що можна сказати? Наразі тільки те, що 
скільки людей, стільки й думок. А ще — кон-
флікт до цих пір не розв’язано, а отже і май-
бутнє Крюківщини оповите густим туманом. 
Можливо, суди, що тривають, поставлять 
крапку у цій історії? 

  Олена КОРОЛЬОВА 
ПОГЛЯД

ГАТНЕ ВИРІШИЛО ОБ’ЄДНАТИСЯ З СЕЛОМ ВІТА-
ПОШТОВА В ЄДИНЕ ОТГ

Я кщо Ви раптом захочете відвідати сесію 
в Гатному, будьте готові прочекати пів-
години, а той більше поки розпочнеться 

засідання. Слово «пунктуальність» та «так-
товність» не використовується ні в лексиконі, 
ні в життя місцевими керувальниками.

Основним питанням на  Гатенській сесії 
37 скликання було голосування за направлен-
ня у Віто-Поштовську сільську раду звернення 
пропозицію з приводу утворення ОТГ, за об’єд-
нання з яким громада проголосували одного-
лосно. Змусили обирати з двох зол, от люди і 
обрали яке менше.

Як запевняє Гатненська сільська ради, 
немає правових перешкод для об’єднання 
Гатненської та Віта — Почтової сільських рад і 
створення спроможної до розвитку громади. 
Докази і стимули  — більш, ніж переконливі. 
Сьогодні зволікати з прийняттям рішення вже 

не вигідно як із фінансової точки зору, так і 
на  думку активних мешканців громад. Олек-
сій Загорський та Микола Лобас в  своїх ви-
ступах під час слухання по ОТГ, обґрунтували 
та підтримали думку, щодо доцільності об’єд-
нання територіальної громади села Гатне 
Києво-Святошинського району Київської 
області з територіальною громадою сіл Ві-
та-Поштова та Юрівка Києво-Святошинського 
району Київської області в об’єднану терито-
ріальну громаду з адміністративним центром 
в с. Гатне.

Проаналізували вони й потенційні показ-
ники адміністративного центру Гатенсбка ОТГ 
(Гатне+Віто-Поштова+Юрівка)
• Чисельність населення становитимуть (ста-

ном на 1 січня 2019 р.): 8859 чол., у тому чис-
лі дітей: 1710 чол. Серед яких: дошкільного 
віку 553 та шкільного віку 1157 дітей.

• Площа території спроможної територіаль-
ної громади: 2097,2 га.

• Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 
територіальної громади: 65 087 800 гривень.

«Порівнявши загальний обсяг бюдже‑
тів сільських рад, які за  Перспективним 
планом мають увійти в  об’єднану тери‑
торіальну громаду, можна зауважити, що 
«фінансовий ресурс до  об’єднання громад 
у  с. Віта‑Поштова та Юріївка становить 
2380,9 грн. на особу, а у с. Гатне становить 
6268,8 грн. на особу. При об’єднанні на одну 
особу буде припадати 7 347,0  грн. на  одну 
особу, що більше середнього показника 
по  Україні.»,  — зазначив Броніслава Ко-
рицький

Що  ж згодом стане ясно, куди заведе таке 
об’єднання та чи взагалі зрадіє громада Ві-
то-Поштової сільської ради такій пропозиції.

І сторико-краєзнавчий 
музей Вишневого постій-
но ділиться з жителями 
світлинами з минулого. 
На старих фотографіях 
зображені цікаві будинки 
та місця, які зараз вже 
змінилися. До вашої уваги 
підбірка фото старого 
Вишневого.

НАЗАД В МИНУЛЕ: СТАРІ ФОТОГРАФІЇ ВИШНЕВОГО

 Будівництво по вул. Святошинська 70 рр. XX ст.

 Фото околиць міста. Центральна вулиця села Петро-
павлівська Борщагівка

 Станція «Жуляни» 1989 рік. У 2003 
році була перейменована у станцію 
«Вишневе»

 Будинок колійного обхідника, Жулян-
ська гілка. Кінець XIX ст.
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КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН ЛІДИРУЄ 
ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

ВОДА В БІЛОГОРОДЦІ У НОРМІ, 
АЛЕ РЕЗЕРВУАРИ ПОЧИСТЯТЬ

БУДЕМ ЖИТИ, ЯК ЖИЛИ:  
ЗАБІРСЬКА СІЛЬРАДА БЛОКУЄ ОТГ

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ ДОРІГ — 
ЯК ДО АМЕРИКИ ПО-ПЛАСТУНСЬКИ

Серед районів Київщини за  кількістю жит-
лової забудови лідирує Києво-Святошинський 
район.

Там, зокрема в  Петропавлівській та Софіїв-
ській Борщагівці, ввели в  експлуатацію 42 % 
житла від загального обсягу в  області. Це 
пов’язано з тим, що напрямок найближчий 
до столичної інфраструктури, а більшість меш-
канців працюють в столиці, — повідомила ке-
рівник департаменту оцінки і консалтингу NAI 

Ukraine Ірина Трунова під час прес-сніданку 
NAI Ukraine «Огляд ринку житлової і готельної 
нерухомості в 2018 році».

За її словами, у передмісті Києва найактив-
нішими для забудови населеними пунктами є 
Ірпінь, Бровари, Буча та Бориспіль. Найвища 
вартість житла  — у  селі Гатне, місті Вишне-
вому, Петропавлівській та Софіївській Бор-
щагівці, а в іншому напрямку — у Броварах і 
Вишгороді.

Після сходження снігу проблема доріг є однією з нагальних не лише на Київ-
щині, а й по всій Україні.

  Марічка ЛЕВЧУК 
ПОГЛЯД

Ж урналісти «Погляду» регулярно висвіт-
люють жахливий стан доріг на Київщи-
ні — і в Броварах, і в Боярці, і в Бориспо-

лі, і на  Васильківщині тощо. Люди скаржаться, 
що до європейського рівня доріг нам, як до Аме-
рики по-пластунськи.

Сьогодні своєю бідою діляться жителі села За-
бір’я, що в Києво-Святошинському районі. Вони 
вважають головною проблемою села — місцеву 
владу, а окреслену вище проблему — наслідками 
її діяльності.

Покладаємо велику надію, що місцеві чиновники 
звернуть увагу на нагальні питання села, тримати-
ме європейський вектор руху і докладеуть макси-
мум зусиль, щоб у славному гайдамацькому Забір’ї 
людям жилося комфортніше і щасливіше! 

Нагадаємо, хто і де несе відповідальність за ремонти доріг.

Голова Забірської сільради Леся Бондаренко прекрасно влаштувалась у 
рідному селі. За деклараціями – має п’ять земельних ділянок та будиночок 
у Забір’ї. Хочеться, щоб все залишилось так само. Однак якісь 800 осіб 
заважають ідилії та вимагають якоїсь ОТГ

В рамках робочої наради у Білогородській сільській раді обговорили 
результати аналізу питної води та стан місцевих свердловин.

Д нями голова Забірської сільської ради 
опинилась під прицілом суду. Києво-Свя-
тошинський районний суд наполовину 

задовольнив позов колишнього заступника 
голови Анатолія Карбана і зобов’язав голову 
переглянути пропозицію створення об’єднаної 
територіальної громади.

Йдеться про ОТГ з центром у селі Княжичі та 
об’єднанням сіл Музичі, Забір’я і Бобриця.

«Забірці хочуть таких же змін як у сусідній 
Бобриці, яка стала взірцем того, як можна 
об’єднавши зусилля із бідного забутого села 
зробити одне з найсучасніших сіл, куди при‑
їжджають подивитися на зміни з усієї країни і 
навіть з‑за кордону. Ми отримали у 2015 році 
від села Бобриця пропозицію створити сіль‑
ську ОТГ, таку  ж пропозицію отримали сусі‑
ди, направили представників в робочу групу, 
напрацювали спільний проект рішення про 
створення Княжицького ОТГ», — розповів Ана-
толій Карбан.

Далі зібрали робочу групу, членом якої та-
кож була нинішня голова, яка зараз говорить 
що той процес не легітимний і виступає проти 
його завершення.

Пропозиція зібрала більше 800 підписів. Але 
Бондаренко передумала. Адже будуть вибо-
ри, будуть ініціативи, будуть відсторонення. 
А на місці голови села — тепло і затишно.

«Коли почалася реформа я  працював у  ви‑
конкомі а потім був заступником голови сіль‑
ської ради на громадських засадах, після рево‑

люції гідності хотілось долучитись до цього 
процесу, адже ми молоді, якщо не ми, то хто 
змінюватиме країну? Але через якийсь час 
я зрозумів що голова та її прибічники не за‑
цікавлені у  розвитку нашої території і їх 
хвилюють тільки особисті шкурні питання, 
тоді я звільнився», — зазначає Анатолій.

За словами Карбана Лесю Бондаренко під-
тримала голова Музичанської сільради — Ма-
рія Масовець. Однак остання знайшла вагомий 
аргумент проти ОТГ: до Музичанської сільради 
входить село Неграші, яке нібито хоче від’єд-
натись. Тож першочергово треба вирішити 
свої проблеми. Відмовка Забірської голови — 
хочемо центр у Забір’ї, інакше — ніяк!

На сесії голові поставили красномовне пи-
тання: «Лесю Василівно, як же ми будемо те‑
пер жити після того, що відбулось?».

А вона так лукаво посміхається: «Будемо 
жити, як жили!»

До «своєї» ОТГ Забір’я хотів «забрати» і мер 
Боярки, представник партії «Нові обличчя» 
Олександр Зарубін. Але, за  словами Карбана, 
міському голові «дали гарбуза». Однак мер 
не здався — провів громадські слухання, сесії, 
на яких ухвалили Боярську ОТГ із Забір’ям у її 
складі. Забірські активісти скасували рішення 
у суді.

Наразі Зарубін вірить, «що наша об’єднана 
громада у  форматі Боярка-Забір’я все  ж від-
будеться». Жителі Забір’я продовжують споді-
ватись на ОТГ з навколишніми селами. А Бон-
даренко  — вірити у  те, що все залишиться 
по-старому: з п’ятьма земельними ділянками 
та будиночком. 

  Катерина БЕНКЕ 
ПОГЛЯД

Детальний протокол наради оприлюднили 
на офіційному сайті Білогородської сільради.

За зверненням одного з жителів ЖК «Білий 
шоколад» сільська рада провела дослідження 
питної води на відповідність державним сані-
тарним нормам. Результати порадували: вода 
практично в нормі.

«Як правило, у  99 % випадків у  нас в  Біло‑
городці завищені два показники: залізо і 
марганець. Залізо в 3–4 рази», — доповів про 
результати аналізу фахівець з питань водо-
забеспечення комунального підприємства 
«ККП с. Білогородка» Павло Трегуб. — «Де б ми 
не рубали свердловину — всі підвищені. Тому 
така вода ще буде вважатись питною».

Фахівець також відзначив, що є дуже незначні 
відхилення у кількості амонію та сірководню.

Щодо брудної води, на яку нарікають жителі 
«Білого шоколаду», Трегуб пояснив, що таке 
може іноді траплятись. Причина — воду пода-

ють одразу зі свердловини. Тож іноді може ви-
качатись і глина, і відкладення на стінках труб. 
Петро Трегуб вважає, що єдиний варіант по-
кращення стану води — це повна заміна сис-
теми водопостачання на новітню пластикову.

На нараді також був присутній гендиректор 
ДП «Інновації інженерної технології» та депу-
тат Київоблради Микола Лященко.

«Сьогодні, я хочу зазначити, що Білогородка 
розвивається. У неї є унікальний шанс — поча‑
ти з центру, перекласти усі мережі і розвива‑
ти мережі у відповідності до рекомендовано‑
го плану, який ми вам надамо. В Києві є такі 
місця, де є набагато гірше вода. Особливо, це 
сірководень.», — сказав Микола Лященко

Він також заявив, що в Білогородці можливо 
провести централізовані водопостачання та 
водовідведення з приватного підприємства 
біля села Чайки вже цього року.

Щоб підвищити якість води, працівники сіль-
ради ухвалили  рішення на  день вимкнути 
воду та обробити резервуар чистої води спе-
ціальними реагентами. 

На переїзді у автомобіля відпала колодка, дивом вдалося уникнути зіткнення з потягом.
Через несправності автівки водій зупинився у небезпечному місці, ледь не посеред переїзду. 

На щастя, небайдужі жителі Боярки та водії допомогли виштовхати машину з пастки.

ПАСТКА НА ПЕРЕЇЗДІ СТАНЦІЇ ТАРАСІВКА

  Катерина БЕНКЕ 
ПОГЛЯД
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Уже через тиждень субсидія громадянам виплачувати-
меться готівкою. Всі, кому призначено субсидію з 2018 
року, отримають у березні готівку для оплати комуналь-

них платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть 
кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у трав-
ні — за квітневу комуналку.

Пенсіонери отримають допомогу від держави у березні 
разом із пенсією. Ті громадяни, які отримають пенсійні ви-
плати через інші банки, відповідно зможуть зняти свою суб-
сидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого 
немає пенсійної картки, субсидію разом із пенсією доста-
вить Укрпошта.

Решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 12 берез-
ня у найближчому відділенні Ощадбанку за пред’явленням 
паспорту та ідентифікаційного коду. Одночасно з виплатою 
грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде 
відкрито персональний банківський рахунок, на який пе-
рераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.

Увага! Таке поняття як обов’язковий платіж скасовується. 
Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має само-
стійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електро-
енергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, 
може використати на свій розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впли-
ватиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо ста-
ном на травень 2019 року, у домогосподарства буде про-
строчена понад місяць заборгованість за послуги понад 
340 гривень, субсидію на новий період 2019–2020 рр. не 
призначатимуть. 

Нагадаємо, щороку у травні відбувається процес пере-
призначення субсидій на новий рік. Тому всім отриму-
вачам субсидій потрібно обов’язково подати Заяву і Де-
кларацію про доходи в управління соціального захисту 
населення. Автоматичне перепризначення допомоги сто-
суватиметься лише тих, хто звернувся за субсидією впер-
ше у 2019 році.

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

ДВЕРІ ВІДЧИНЕНІ ДЛЯ КОЖНОГО!

П итання, з якими до  керівника району 
звертаються його жителі, зазвичай, різ-
нопланові. Хтось приходить за порадою, 

комусь потрібна підтримка і допомога. Зі свого 
боку Мирослава Михайлівна завжди намагаєть-
ся говорити відкрито і по-людськи дає поради.

Загалом громадськість в  районі активна, 
а  головне  — завжди виступає з конструктив-
ними пропозиціями щодо співпраці. Одним із 
напрямів спільної діяльності є робота з молод-
дю та утвердження інституту сім’ї.

Очільниця Києво-Святошинського району 
переконана, що родина, її цінності є фунда-
ментом українського суспільства. Потрібно 
змінювати підходи до  виховання сучасних, 
зовсім не  схожих на  попереднє покоління 
дітей. У  світі прогресу, технологій та інфор-
маційного хаосу молоде покоління потрібно 
вчити аналізувати і сегментувати інформацію, 
бути активними членами суспільства. Але це 
все можливо, коли є опора — міцна, любляча 
родина, люди, які завжди підтримають, допо-
можуть і знайдуть потрібні слова.

Традиційно, під час особистого прийому 
жителі району зверталися до керівництва ра-

йону щодо надання матеріальної допомоги та 
оздоровлення.

«Ми вже передбачили 19  мільйонів гривень 
на  ці потреби у  програмі «Турбота». Рада, що 
програма ефективно працює, і жителі району 
можуть розраховувати на підтримку» — наголо-
сила Мирослава Смірнова.

Серед звернень під час прийому були й пи-
тання щодо забезпечення земельною ділян-

кою або житлом. Незважаючи на  те, що ці 
питання поза межами повноважень райдер-
жадміністрації, Мирослава Смірнова підкрес-
лила, що в  таких випадках завжди апелює 
до органів місцевого самоврядування.

«Відповідальність, помножена на  турботу і 
людяність — для мене це є пріоритетним у ро-
боті з людьми» — зазначила голова Києво-Свя-
тошинської РДА.

Проблема доріг чи не найактуальніша 
на сьогодні в Україні. Тисячі скарг, тисячі 
пошкоджених автівок...

Лютневе потепління виявило значні пробле-
ми і в дорожньому господарстві села Гореничі 
Києво-Святошинського району.

Доки температурний режим не дозволяє пра-
цювати з гарячим асфальтом для середнього 
та капітального ремонтів, латають вибоїни 
холодним. Це лише тимчасове усунення ава-
рійних ділянок. Насамперед — на мостах, магі-
стралях, кільцевих розв’язках.

До поточного ремонту дорожники компанії 
Трансбуд Тбк перейдуть із настанням весни. 
Вирізатимуть так звані «карти» пошкоджено-
го покриття та відновлюватимуть гарячим ас-
фальтом.

У ГОРЕНИЧАХ 
ЛАГОДЯТЬ ДОРОГИ

 ГОРЕНИЧІ

СПІЛКУВАННЯ З МОЛОДДЮ — ПОШТОВХ 
ДО ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

ПІДТРИМКА І ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ГАРАНТІЙ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Н ещодавно голова Києво-Святошинської 
районної ради Вадим Гедульянов зустрів-
ся з представниками команди КВК «Віта-

міни» Боярського академічного ліцею «Лідер», 
яка впродовж багатьох років здобуває перші 
місця в  обласних і всеукраїнських конкурсах. 
Молоді, амбіційні, талановиті, перспективні.

На зустрічі говорили про доволі непопуляр-
ну на сьогодні тему — охорону навколишнього 
середовища. Учні щиро переймалися питання-
ми сортування відходів, утилізації сміття, охо-
рони надр, екологічної безпеки країни.

Нині команда готується до всеукраїнського 
конкурсу «Земля — наш спільний дім», тому 
приїхали розпитати про екологічну ситуацію 
в  Києво-Святошинському районі у  голови 
районної ради, а він залюбки розповів про 
заходи, що проходять в районі з метою по-
кращення екологічної ситуації, як вирішу-
ються екологічні проблеми, чим керуються 
у роботі.

Говорили на зустрічі й про плани на майбут-
нє в цьому напрямі та в цілому про повнова-
ження і роботу районної ради.

О крім тих пільг та виплат, які гарантує дер-
жава, на районному рівні працюють ще й 
за програмою «Турбота».

Лише за останній рік було виплачено за цією 
програмою близько 19  мільйонів гривень. Ці 
кошти отримали майже 7 тисяч жителів району.

Варто зазначити, що у  2018-му всі категорії 
населення, які відповідно до  законодавства 
потребували державної соціальної допомоги, 
виплати отримали вчасно і в повному обсязі.

Загалом збереження і посилення соціальних 
гарантій для населення — ключовий елемент 
державної політики. Сьогодні як місцева вла-
да, у Києво-Святошинському районі залучають 
усі можливі ресурси для підтримки соціально 
незахищених категорій.

Саме тому, окрім тих пільг та виплат, які га-
рантує держава, в районі працюють й за влас-
ними розробленими програмами.

Так, районна цільова програма «Турбота» 
передбачає виплату допомоги тяжкохворим; 
жителям, які потрапили в складні життєві об-
ставини; ліквідаторам, чорнобильцям; ветера-
нам війни, учасникам АТО; людям з інвалідні-
стю та малозабезпеченим.

Документ щороку вдосконалюється з тим, 
щоб мати більше можливостей допомагати 
людям, які цього потребують.

Крім того, голова Києво-Святошинської РДА 
поставила завдання  — оптимізувати роботу 
управління соцзахисту, щоб жителі району 
могли вчасно отримувати субсидії. Особливо 
це стосується порядку проведення обстежень 
побутових умов громадян.

До того  ж, у  районі регулярно проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота з на-
селенням, щоб люди відразу розуміли, чи мо-

жуть претендувати на погашення витрат з оп-
лати житлово-комунальних послуг.

У районі неабияку увагу приділяють і об-
лаштуванням пунктів обігріву населення. Такі 
пункти діють на  території міських, селищної 
та сільських рад, у приміщеннях місцевих рад, 
будинках культури, медичних закладах. Усього 
створено 45 пунктів обігріву.

Там цілодобово чергують відповідальні пра-
цівники місцевих рад, районного управління 
ДСНС, медпрацівники. Вказані пункти забез-
печені опаленням, продуктами харчування, 
медичними аптечками та предметами першої 
необхідності. У разі негоди кожен житель ра-
йону може розраховувати на допомогу.

Керівництво Києво-Святошинського району завжди підтримує будь-яке 
добре починання, підтримує усі соціальні верстви населення, та чи не най-
більше — молодь — майбутнє держави.

Підтримка і посилення соціальних гарантій для населення — в пріоритеті 
роботи адміністрації Києво-Святошинського району.

Мешканці Києво-Сятошинського району вже звикли до індивідуальних прийомів голови місцевої райдержадміні-
страції  Мирослави Смірнової, які відбуваються першої і третьої середи щомісяця з 10 до 13 години.

 Сторінку підготувала Марічка ЛЕВЧУК
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПАНТЕРА ЛТД»

код згідно з ЄДРПОУ 35059351
інформує про намір провадити плановану діяль-

ність та оцінку її впливу на довкілля.

Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 01042, м. Київ,  вул. Івана Кудрі, 

18/2, кв. 13;
 Адреса для листування: 03061, м. Київ,  пр-т Відрад-

ний, 95-Ю, телефон: (044) 502-99-08

Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи

Планована діяльність, її характеристика: 
Передбачається будівництво автомобільного за-

правного комплексу (АЗК) за адресою: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, с. Гатне. Перед-
бачено розміщення АЗК, операторської з магазином, 
та допоміжних споруд. Орієнтовна потужність (за 
кількістю автозаправок на годину) - 80 од/год., 150 
од/добу.

Технічна альтернатива 1. 
Технологічне забезпечення проектованого АЗК 

включає у себе: 
• підземний одностінний резервуар зберігання 

скрапленого газу ємністю 19,95 м. куб.,
• підземний одностінний резервуар палива ємні-

стю 73 м. куб., розділений на три відділення по 20 
м. куб. і один 13 м. куб.;

• заправних острівців – 6 шт., у тому числі:
• паливороздавальних колонок багатопаливних 

«Shelf» (Україна) типу «Шельф 300-2», продуктив-
ністю 50 л/хв.– 2 шт. Колонки двохсторонні та ма-
ють по п’ять заправних пістолети з кожної сторо-
ни для заправки усіма видами палива (бензином 
кожної марки, дизпаливом та ЗВГ);

• паливороздавальних колонок ЗВГ «АСТРА» (Укра-
їна) типу «АСТРА 2-09», продуктивністю 50 л/хв.– 3 
шт.;

• паливо-роздавальних колонок дизпалива (TIR) 
«Shelf» (Україна) типу «Шельф 300-2-140», про-
дуктивністю 140 л/хв.– 1шт.

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 розглядається відмова 

від встановлення паливороздавальних колонок ЗВГ 
«АСТРА» (Україна) типу «АСТРА 2-09», продуктивністю 
50 л/хв. Передбачається встановлення паливорозда-
вальних колонок багатопаливних «Shelf» (Україна) 
типу «Шельф 300-2», продуктивністю 50 л/хв.– у кіль-
кості 3 шт. Колонки двохсторонні та мають по п’ять 
заправних пістолети з кожної сторони для заправки 
усіма видами палива (бензином кожної марки, диз-
паливом та ЗВГ). 

Місце провадження планованої діяльності, терито-
ріальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 1.

Будівництво автомобільного заправного комплексу 
за адресою: Київська область, Києво-Святошинський 
район, с. Гатне передбачається на ділянці, що знахо-
диться у власності ТОВ «ПАНТЕРА ЛТД». 

Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 2.

Так як будівництво передбачається на ділянці, що 
знаходиться у власності ТОВ «ПАНТЕРА ЛТД», а також 
за своїм цільовим призначенням відповідає плано-
ваній діяльності територіальна альтернатива не роз-
глядається. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Надання послуг населенню по заправці автомобі-
лів якісним пальним, створення нових робочих місць 
та додаткові надходження коштів в місцевий та дер-
жавний бюджет при дотриманні екологічних та сані-
тарно – гігієнічних нормативів.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПОТУЖНІСТЬ, 
ДОВЖИНА, ПЛОЩА, ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ТОЩО)

Будівництво об’єкта передбачено в одну чергу, в 
його склад входитимуть автогазозаправний пункт 
(АГЗП), рідкопаливна заправка, операторська з мага-
зином, та допоміжні споруди.

У складі АГЗП передбачено: блок заправки ав-
тотранспорту зрідженим вуглеводним газом, який 
складається з підземного резервуару об’ємом 19,95 
м.куб., насоса продуктивністю до 3 м.куб./год з мак-
симальним тиском рівним 1,2 - 1,5 МПа, 3 двосторон-
ніх паливороздавальних колонок ЗВГ, трубопровід-
ної обв’язки та арматури. 

У складі рідкопаливної заправки передбачено: 
блок заправки автотранспорту рідким паливом (бен-
зин марки А-95 А-95 -преміум, А-92 та дизельне пали-
во), який складається з підземного одностінного ре-
зервуару палива ємністю 73 м.куб., розділений на три 
відділення по 20 м.куб. і один 13м.куб.; 2 двосторон-
ніх паливороздавальних колонок багатопаливних, 
двосторонньої паливороздавальної колонки диз-
палива (TIR), трубопровідної обв’язки та арматури. 
Орієнтовна потужність (за кількістю автозаправок на 
годину) - 80 од/год., 150 од/добу. Загальна площа ді-
лянки проектування – 0,5761 га.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльно-
сті за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

При дотриманні вимог технологічного регламен-
ту роботи АЗК, вплив на навколишнє середовище 
знаходитиметься в межах нормативів чинного за-
конодавства та окремих додаткових екологічних 
обмежень не потребує. Запланована діяльність про-
водитиметься в межах відведеної земельної ділянки. 
Обмеженнями планованої діяльності є:
• Дотримання допустимих рівнів забруднення ат-

мосферного повітря (затверджені в Україні щодо 
населення та рекомендовані, щодо біосфери гра-
нично допустимі концентрації (ГДКм.р.);

• Забезпечення повного збирання, належного 
зберігання та недопущення знищення і псуван-
ня відходів (п. «д» статті 17 Закону України «Про 
відходи»),

• Передача відходів тільки організаціям, що мають 
відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону України 
«Про відходи»);

• Дотримання допустимих рівнів шуму;
• Дотримання нормативної санітарно-захисної 

зони.

щодо технічної альтернативи 2
При дотриманні вимог технологічного регламен-

ту роботи АЗК, вплив на навколишнє середовище 
знаходитиметься в межах нормативів чинного за-
конодавства та окремих додаткових екологічних 
обмежень не потребує. Запланована діяльність про-
водитиметься в межах відведеної земельної ділянки. 
Санітарно – захисна зона АЗК витримана. Обмежен-
нями планованої діяльності є:
• Дотримання допустимих рівнів забруднення ат-

мосферного повітря (затверджені в Україні щодо 
населення та рекомендовані, щодо біосфери гра-
нично допустимі концентрації (ГДКм.р.);

• Забезпечення повного збирання, належного 
зберігання та недопущення знищення і псуван-
ня відходів (п. «д» статті 17 Закону України «Про 
відходи»),

• Передача відходів тільки організаціям, що мають 
відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону України 
«Про відходи»);

• Дотримання допустимих рівнів шуму;
• Дотримання нормативної санітарно-захисної 

зони.

щодо територіальної альтернативи 1
• містобудівні умови та обмеження 
• розмір санітарно-захисної зони;
• протипожежні розриви між будівлями та спору-

дами.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗА-
ХИСТ ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні ви-

шукування у необхідному обсязі згідно чинного за-
конодавства. Проектні рішення в період будівництва 
та експлуатації забезпечують раціональне викори-
стання грунту, водних ресурсів, передбачають захо-
ди протидії підтопленню (вертикальне планування 
території з відведенням поверхневих вод та стоків з 
даху), активізації екзогенних процесів, а також охо-
ронні, відновлювальні, захисні (влаштування вимо-
щень по зовнішньому периметру будинків і споруд) 
та компенсаційні заходи (розміщення газонів та/або 
зелених насаджень із наданням необхідних укло-
нів озелененої поверхні для забезпечення стікання 
води).

щодо технічної альтернативи 2
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні ви-

шукування у необхідному обсязі згідно чинного за-
конодавства. Проектні рішення в період будівництва 
та експлуатації забезпечують раціональне викори-
стання грунту, водних ресурсів, передбачають захо-
ди протидії підтопленню (вертикальне планування 
території з відведенням поверхневих вод та стоків з 
даху), активізації екзогенних процесів, а також охо-
ронні, відновлювальні, захисні (влаштування вимо-
щень по зовнішньому периметру будинків і споруд) 
та компенсаційні заходи (розміщення газонів та/або 
зелених насаджень із наданням необхідних укло-
нів озелененої поверхні для забезпечення стікання 
води).

щодо територіальної альтернативи 1
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування 

на майданчику будівництва, організація відведення 
дощових та талих вод, зняття грунту при земляних 
роботах.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ:

щодо технічної альтернативи 1
Джерелами можливого впливу існуючої на довкіл-

ля є: технологічне обладнання АЗК, (дихальні клапа-
ни та паливороздавальні колонки), очисні споруди 
закритого типу та автотранспорт.

Коротка характеристика можливих впливи плано-
вої діяльності:
• на геологічне середовище — відсутній;
• на повітряне середовище — викиди парів бензи-

ну, пропан-бутану, вуглеводнів граничних С12-С19, 
оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, 
сажі;

• на клімат та мікроклімат — відсутній;

• на водне середовище — утворення господар-
сько-побутових та зливових стоків. Фекальні 
стоки збираються в септиках та підлягають виве-
зенню із визначеною періодичністю. Стічні води 
з території АЗК збиратимуться в систему каналізу-
вання, подаватимуться на очисні споруди закри-
того типу. Очищений сток за допомогою тунелю 
«Graf» фільтрується в потік ґрунтових вод. Дощові 
забруднені стоки з території АЗК збираються у до-
щоприйомники і відводяться на локальні очисні 
споруди замазучених стоків типу УОК с-3. Техно-
логічні стічні води відсутні;

• на техногенне середовище — відсутній;
• на соціальне середовище — вивчається через 

механізм публікації в ЗМІ та громадських обгово-
рень;

• на рослинний та тваринний світ — заповідні 
об’єкти в зоні впливу відсутні, зелені насадження 
відсутні, цінні насадження на території відсутні, 
шляхи міграції тварин відсутні.;

• на ґрунт — незначним джерелом забруднення 
може стати будівельне сміття та паливно-мастиль-
ні матеріали від роботи будівельних механізмів. З 
метою запобігання негативного впливу на грунт 
проектом передбачається оснащення площадки 
контейнерами для побутових і будівельних відхо-
дів і вивезення їх на полігон побутових відходів. 
При експлуатації об’єкту вплив можливий у ви-
падку аварійного проливу нафтопродуктів

щодо технічної альтернативи 2
Джерелами можливого впливу існуючої на довкіл-

ля є: автотранспорт, технологічне обладнання АЗС, 
заправний майданчик, технологічні процеси, очисні 
споруди закритого типу Біотал.

Коротка характеристика можливих впливи плано-
вої діяльності:
• на геологічне середовище — відсутній;
• на повітряне середовище — викиди парів бензи-

ну, пропан-бутану, вуглеводнів граничних С12-С19, 
оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, 
сажі;

• на клімат та мікроклімат — відсутній;
• на водне середовище — утворення господар-

сько-побутових та зливових стоків. Фекальні 
стоки збираються в септиках та підлягають виве-
зенню із визначеною періодичністю. Стічні води 
з території АЗК збиратимуться в систему каналізу-
вання, подаватимуться на очисні споруди закри-
того типу. Очищений сток за допомогою тунелю 
«Graf» фільтрується в потік ґрунтових вод. Дощові 
забруднені стоки з території АЗК збираються у до-
щоприйомники і відводяться на локальні очисні 
споруди замазучених стоків типу УОК с-3. Техно-
логічні стічні води відсутні;

• на техногенне середовище — відсутній;
• на соціальне середовище — вивчається через 

механізм публікації в ЗМІ та громадських обгово-
рень;

• на рослинний та тваринний світ — заповідні 
об’єкти в зоні впливу відсутні, зелені насадження 
відсутні, цінні насадження на території відсутні, 
шляхи міграції тварин відсутні.;

• на ґрунт — незначним джерелом забруднення 
може стати будівельне сміття та паливно-мастиль-
ні матеріали від роботи будівельних механізмів. З 
метою запобігання негативного впливу на грунт 
проектом передбачається оснащення площадки 
контейнерами для побутових і будівельних відхо-
дів і вивезення їх на полігон побутових відходів. 
При експлуатації об’єкту вплив можливий у ви-
падку аварійного проливу нафтопродуктів

щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля можливі на території ведення господарської 
діяльності за межами населеного пункту с. Гатне Киє-
во-Святошинського району Київської області

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ 
ЧИ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, 
ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 
ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНА-
ЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ І ЧАСТИНА СТАТТІ 3 ЗАКО-
НУ УКРАЇНИ «ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ»)

Планована діяльність відноситься до другої катего-
рії видів планованої діяльності та об’єкти, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля – ст.3, частина 3, п.4 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля» «поверхневе та 
підземне зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і біль-
ше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 ку-
бічних метрів і більше».

НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ 
ЧИСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ТРАН-
СКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК 
ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ (ЗАЧЕ-
ПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ ДЕТА-
ЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО 
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля передбачено у відповідності до 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VIII від 29.05.2017р.

ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА МОЖ-
ЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, під-
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Зако-
ну 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 планова-

ної діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 

впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

• надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльно-
сті, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження.

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість нада-
вати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Деталь-
ніше про процедуру громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 
ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДО-
ВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов-
новаженого органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть ре-
єстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єк-
ту 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 господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності буде: 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що вида-
ється Департаментом Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції у Київській області

Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміністрації

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А
Телефон: (044)279-01-58, факс:(044)234-96-15, 

e-mail:info@eco.koda.gov.ua, eko.koda@ukr.net

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

ВАШУ КВАРТИРУ ВЖЕ 
ПІДКЛЮЧЕНО ДО МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ КАБЕЛЕМ ETHERNET 
АБО ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ADSL 
ІНШОГО ОПЕРАТОРА?

В акції беруть участь абоненти всіх багатоквартирних 
будинків, що були підключені на момент подачі заяви 
на включення.

Для участі у акції Абоненту необхідно:
вказати номер діючого Договору з попереднім про-

вайдером під час оформлення Договору на підключен-
ня послуг у одному з офісів Компанії, за телефоном або 
на сайті.

Пункти обслуговування абонентів:
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86; тел.: (044)  377-7-377 

(044) 363-7-377
м. Боярка, вул. Молодіжна 48; тел.: (044) 377-7-377

Акція діє з 01.11.2018 до 31.05.2019
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КВАН КЕПІТАЛ», ЕДРПОУ 41408464

інформує про намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Юридична адреса: 01014, м. Київ, 

вул. Болсуновська, буд. 2, оф. 232, 
тел.: 8 (097) 595-12-32

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.

Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є будівниц-

тво комплексу багатоквартирних житлових бу-
динків з об’єктами громадського призначен-
ня у  с.  Ходосівка, Києво-Святошинського р-ну, 
Київської обл., вул. Новообухівське шосе, Прио-
зерна та Набережно-Сіверська. Розміщення 
об’єкту відповідає Детальному плану території 
с. Ходосівка.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво п’яти 6–7 поверхових 

житлових будинків (опалення від індивідуальних га-
зових котлів), двоповерхового відкритого паркінгу 
на  86  м/місць, гостьової стоянки на  9  м/місць, ЛОС 
для очищення господарсько-побутових та дощових 
стічних вод, трансформаторної підстанції, майданчи-
ків для відпочинку.

Технічна альтернатива 2.
Передбачається будівництво п’яти 10-ти поверхо-

вих житлових будинків (опалення від індивідуальних 
газових котлів), двоповерхового відкритого паркінгу 
на 120 м/місць, гостьової стоянки на 9 м/місць, ЛОС 
для очищення господарсько-побутових та дощових 
стічних вод, трансформаторної підстанції, майданчи-
ків для відпочинку.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.

Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 1.

Реалізація планованої діяльності пла-
нується на  земельній ділянці площею 
1,2596  га, що знаходиться у  власності компанії 
та розташована у  с.  Ходосівка, Києво-Святошин-
ського р-ну, Київської обл., вул. Новообухівське 
шосе, Приозерна та Набережно-Сіверська (в  т. ч.: 
0,5329  га К/№  3222487001:01:009:0217  та 0,7267  га 
К/№  3222487001:01:009:5152; цільове призначення  — 
землі житлової забудови та громадського призна-
чення).

Розміщення об’єкту відповідає Детальному плану 
території с.  Ходосівка, обмеженої вул. Новообухів-
ське шосе, вул. Приозерна, вул. Набережно-Сівер-
ська, розробленого ТОВ «Інститут Територіально-
го планування», затвердженого рішенням 34  сесії 
7 скликання Ходосівської сільської ради за № 419 від 
15.03.2018  р., а  також містобудівним умовам та об-
меженням забудови земельної ділянки за  №  17–
09/47 від 26.04.2018 р.

Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не  розглядалась, так 
як зазначена діяльність передбачена на  земельній 
ділянці, що знаходиться у  власності ТОВ «КВАН КЕ-
ПІТАЛ».

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Будівництво нового сучасного житлового комплек-
су покращить умови проживання мешканців приго-
рода, розширить житловий фонд села, забезпечить 
мешканців об’єктами соціально-громадського при-
значення та створить нові робочі місця. Дане бу-
дівництво спрямує надходження коштів до бюджету 
міста та створить більш раціональне використання 
земельної ділянки.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, У  ТОМУ 
ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПО-
ТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, ПЛОЩА, ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА 
ТОЩО)

Планованою діяльністю передбачається будівниц-
тво 5-ти багатоповерхових житлових будинків (бу-
динки № 1, № 2, № 3–7 поверхів; будинок № 4–6 по-
верхів; будинок №  5–7  поверхів), розрахованих 
на  229  квартир висотою не  більше 36  м. Загальна 
кількість машиномісць — 95 одиниць, в т. ч.: дворівне-
вого паркінгу відкритого типу (86 м/місць) та відкри-
тої гостьової автостоянки — 9 м/місць.

Об’єкт забезпечується усіма видами інженерних 
комунікацій: водопостачанням, каналізацією, газо-
постачанням та електропостачанням. Інженерні спо-
руди передбачаються підземними, відстань до  най-
ближчих будівель та споруд відповідають вимогам 
діючих норм з урахуванням геологічних умов май-
данчика під забудову.

В кожній квартирі передбачено встановлення ін-
дивідуального джерела опалення (газових котлів 
потужністю по 24 кВт). Газопостачання буде здійсню-
ватися відповідно до ТУ ПАТ «Київоблгаз».

Потреба у воді складає 198,06 м3/добу. Для забезпе-
чення цієї потреби передбачено будівництво 2-х роз-
відувально-експлуатаційних свердловин (1 — робоча, 
1 резервна; проектною глибиною по 195,0 м і проек-
тним дебітом по 17,0 м3/год); насосних станцій підзем-
ного типу над свердловинами і огорожу зони сані-
тарної охорони першого поясу навколо свердловин. 
Відведення стічних вод з території передбачається 
за  допомогою влаштування мережі самопливної 
системи каналізації ЛОС глибокого біологічного очи-
щення. Очищенні стічні води планується скидати до 
р. Сіверка. Згідно листа Державного вод-
ного агентства України від 27.09.2018  за 
№  01–27/08  заявлена витрата очищених господар-
сько-побутових стічних вод 297,0 м3/добу, крім того 
передбачено відведення дощових стоків поверхне-
вим способом. Дощові води с  території відкритого 
паркінгу перед скиданням в  дощову каналізаційну 
мережу проходять очищення в ЛОС для сепарації на-
фтопродуктів.

Для організації вивезення сміття з території перед-
бачено облаштування майданчиків для встановлен-
ня контейнерів для ТБО (в  т. ч. окремий контейнер 
для збору вторинної сировини). Вивезення сміття 
буде забезпечено комунальними службами, маючи-
ми відповідну сертифікацію на виконання даних ро-
біт за договірними умовами.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльно-

сті встановлюються згідно Законодавства України, 
включаючи Земельний кодекс України, Законів Укра-
їни «Про регулювання містобудівної діяльності», 
«Про охорону навколишнього природного середови-
ща», «Про охорону земель», технічні умови, містобу-
дівні умови та обмеження.

Санітарно-епідеміологічні обмеження встановлю-
ються за нормативами гранично допустимих концен-
трацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впли-
ву, а також рівнем граничнодопустимих викидів (ГДВ) 
від технологічного обладнання.

По забрудненню водного середовища — значення 
ГДК забруднюючих речовин у  господарсько-побуто-
вих та дощових (талих) стічних водах.

По забрудненню ґрунту  — відсутність прямого ін-
тенсивного впливу. Автомобільні проїзди, автостоян-
ки та майданчики для розміщення контейнерів для 
відходів мають тверде покриття, що унеможливлює 
потрапляння забруднюючих речовин та відходів 
у ґрунт.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи ана-

логічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, 

охоронних та захисних заходів, виконання вимог Ко-
дексу про Надра та Водного кодексу України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності 

не розглядалась.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І 
ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гід-

рологічні та інші вишукування виконані у необхідно-
му обсязі згідно чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічна технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає: плануван-

ня промислового майданчика та облаштування еле-
ментів під необхідні об’єкти для розміщення; прове-
дення розбивочних геодезичних робіт; улаштування 
тимчасових мереж електропостачання; розміщення 
тимчасового будівельного господарства, адміністра-
тивно-побутового, складського та виробничого при-
значення; перевезення обладнання, будівельних ма-
теріалів та конструкцій; перебазування будівельних 
машин, механізмів, автотранспорту. Рослинний шар 
ґрунту товщиною 0,2 м підлягає зняттю, тимчасовому 
складанню у  відвал з наступним відновленням від 
час благоустрою.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності 

не розглядалась.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ:

щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається.
Повітряне середовище: викиди забруднюючих ре-

човин під час проведення будівельних робіт утво-
рюються під час робіт по  вийманню, переміщенню 
та складуванню ґрунту, монтажі, різанню та зварю-
ванню, нанесенню антикорозійного покриття та при 
роботі задіяної спецтехніки; джерелами утворення 

забруднюючих речовин на період експлуатації об’єк-
та будуть: паркінг (оксиди вуглецю, діоксид сірки, 
амыак, метан, оксиди азоту, НМЛОС), газові котли 
(оксиди азоту, оксиди вуглецю, метан, ртуть) та очисні 
споруди (аміак, метан, сірководень, вуглекислий газ).

Водне середовище: водопостачання передбачаєть-
ся від запроектованої ділянки водопровідних споруд 
у  південно-західній частині території у  складі 2-х 
свердловин (1 робоча, 1 рез.) та насосної станції дру-
гого підйому для багатоквартирних домів та сверд-
ловини для обслуговування громадської забудови 
в північній частині території. Відведення — за допо-
могою влаштування мережі самопливної системи ка-
налізації ЛОС глибокого біологічного очищення типу 
ВioBox MBR. Очищенні стічні води планується скида-
ти до р. Сіверка після отримання дозволу на Спецво-
докористування. Дощові води с території відкритого 
паркінгу перед скиданням в  дощову каналізаційну 
мережу проходять очищення в ЛОС для сепарації на-
фтопродуктів.

Ґрунти: можливий незначний вплив при облашту-
ванні майданчика та проведенні будівельно-монтаж-
них робіт (виймання ґрунту під фундаменти, буріння 
свердловин). При цьому погіршення показників фі-
зико-механічних властивостей ґрунтів не відбувати-
меться; на період експлуатації — відсутність прямого 
інтенсивного впливу. Автомобільні проїзди, автосто-
янки та майданчики для розміщення контейнерів для 
відходів мають тверде покриття, що унеможливлює 
потрапляння забруднюючих речовин та відходів 
у ґрунт.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природ-
но-заповідного фонду: об’єкти природного заповід-
ного фонду в  районі розташування відсутні; зелені 
насадження на ділянці проектування відсутні.

Навколишнє соціальне середовище: тимчасові нез-
ручності при проведенні будівельних робіт (негатив-
ний вплив); створення нових робочих місць, розви-
ток житлового фонду села, покращення благоустрою, 
інфраструктури та економічного розвитку.

Навколишнє техногенне середовище: виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій виключне; збіль-
шення частоти аварій чи інших надзвичайних станів 
за  галузевою належністю об’єкта планованої діяль-
ності не передбачається.

Відходи: (ТБО, сміття від прибирання території) 
тимчасово зберігаються у  закритих контейнерах 
на окремому майданчику видалення відходів у вста-
новлених контейнерах та передаються на утилізацію 
та захоронення відповідним комунальним установам 
згідно договорів.

Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання 
населення знаходитиметься в межах доступних нор-
мативних значень.

щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива 2 не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 1
провадження планованої діяльності відбувається 

в межах відведеної земельної ділянки.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності 

не розглядалась.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО  ПЕР-
ШОЇ ЧИ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄК-
ТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНА-
ЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ “ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)

Об’єкт відноситься до другої категорії видів плано-
ваної діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на до-
вкілля, стаття 3, частина 3, п. 10 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА  ДОВКІЛЛЯ (В  ТОМУ 
ЧИСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ТРАН-
СКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА  ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК 
ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ (ЗАЧЕ-
ПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ 
ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, 
передбачено у  відповідності із ст.  6  Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА  ДОВКІЛЛЯ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на  довкілля і, отже, під-
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Зако-
ну 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 планова-
ної діяльності;

• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

• надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльно-
сті, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на  довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на  довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на  довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а  також на  стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість надава-
ти будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у  громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в ого-
лошенні про початок громадського обговорення.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІД-
ЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО  ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20  робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на  офіційному веб-сайті упов-
новаженого органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у  пункті 
15  цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в  Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на  довкілля (зазначений на  першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єк-
ту 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 господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на  довкілля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у  процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до  звіту з оцінки впливу на  довкілля. Детальна 
інформація про це включається до  звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІ-
ЯЛЬНОСТІ

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде:

Висновок з ОВД, на  підставі якого підприємством 
будуть розроблені документи дозвільного характеру 
згідно вимог екологічного законодавства України та 
отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видається Державною архітектурно-будівельною ін-
спекцією України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над-
силати до:

Департаменту екології та природніх ресурсів Ки-
ївської обласної державної адміністрації, 01004, м. 
Київ, вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net. Дирек-
тор департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна, 
тел. (044) 279-01-58.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

ЩЕ РАЗ ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ У 2019-МУ...
Ц ього року український Уряд запланував 6 етапів перера-

хунку пенсій. Два види перерахунку вже актуальні з 1 січ-
ня. Перший  — стосується виключно військових пенсіо-

нерів. Пенсії військовослужбовцям почали перераховувати ще 
минулого року через збільшенням розміру грошового забезпе-
чення. Черговий етап підвищення припав саме на 1 січня.

Окрім цього, з 1 січня 2019-го перерахували звичайні пенсії тим 
громадянам, які досягли 65 років і мають не менше 35 років стажу. 
Це перерахування стало можливим через зростання розміру міні-
мальної заробітної платні. Усім пенсіонерам, що підпадають під 
цей вид перерахунку гарантована мінімальна пенсія у розмірі 40% 
мінімальної заробітної плати в Україні. З 1 січня 2019 року розмір 
мінімальної заробітної плати збільшився з 3723 гривень до 4173, 
отже, розмір мінімальної пенсії для таких людей становить тепер 
1669,20 гривень (4173 грн х 40%). Для решти громадян мінімаль-
на пенсія становить 1497 грн, що дорівнює розміру прожиткового 
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

У липні та грудні поточного року розмір такого прожитково-
го мінімуму буде збільшений вдвічі: з 1  липня він становитиме 
1564 гривень, а з 1 грудня — 1638. Таким самим буде і розмір міні-
мальної пенсії. Тобто, влітку вона зросте на 67 гривень, а з наступ-
ної зими ще на 74 гривні.

Ще два види перерахунку держава здійснить з 1  березня і з 
1 квітня. Це — обіцяна індексація, пов’язана із зростанням цін. 
Щорічний перерахунок пенсій з 1 березня прописаний на зако-
нодавчому рівні ще з 2004  року, однак в  останні роки про цю 
норму чомусь забули. Тепер цей вид перерахунку пообіцяли 
відновити, трохи змінивши його алгоритм. Згідно з оновленою 

статтєю 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» пенсію повинні щорічно перераховувати 
шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, яка 
враховується при її розрахунку.

Стосовно ж квітневого перерахунку, то він торкнеться тільки 
тих громадян, у яких є неврахований стаж.

І останнє. Попри велику кількість перерахунків, пенсія 
в  2019  році зросте не  в  кожного пенсіонера. І навіть у  тих, 
кому її збільшать, розмір підвищення традиційно буде різ-
ний. Комусь умовно додадуть п’ять гривень, а комусь — кіль-
ка сотень. У кожному випадку потрібно розбиратися суто ін-
дивідуально.

 РЕФОРМИ

Дата 
перерахунку Вид перерахунку Підстава для перерахунку

Перерахунок військових пенсій Постанова КМУ від 21.02.2018 №103

Збільшення мінімальної пенсії для осіб, 
старше 65 років при стажі від 35 років

Частина 2 статті 28 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування», Закон «Про державний бюджет України на 2019 рік»

Індексація Частина 2 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування»

Перерахунок пенсій по стажу 
працюючим громадянам

Частина 4 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування»

Перерахунок пенсій у зв'язку із 
збільшенням прожиткового мінімуму

Частина 3 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» і Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Перерахунок пенсій у зв'язку із 
збільшенням прожиткового мінімуму

Частина 3 статті 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» і Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
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Споконвіків українці відзначали це свято для того, щоб по-
кликати весну і прогнати зиму. Як його тільки не називали — 
Масниця, Пущення, Сиропуст, Масляна, Колодій, Сиропусний 
тиждень, Сирна неділя, Бабське свято, Загальниця…

На Масляну прийнято влаштовувати народні гуляння, об’їда-
тися млинцями та іншими стравами, адже попереду — суворий 
сорокаденний піст. Традиційно Масницю святкують впродовж 
тижня (у цьому році — з 12 по 18 лютого), кожен день якого має 
свою назву і традиції.

4 березня «Зустрічний понеділок»
Випікають млинці. Перший із них, за  традицією, дістається 

нужденним і йде на поминання покійних.
5 березня «Розважальний день або загравання»
Молодь обирає собі пару. Сімейні пари мають скотитися з 

гори на санях. Триває частування млинцями.
6 березня «Середа-ласунка»
За традицією у цей день зять приходив до тещі на млинці, 

які вона сама пекла. В цей день вона демонструвала прихиль-
ність до чоловіка своєї дочки.

7 березня «Широкий четвер»
Початок Широкої Масляної, коли всі господарські роботи 

припиняються, а  святкування розгортаються наповну. Втіхи, 
катання на конях, кулачні бої, різні змагання та гучні гулянки.

Сенс широкого четверга, як і всієї Масляної — виплеск накопи-
ченої за зиму негативної енергії і дозвіл конфліктів між людьми.

8 березня «Тещині вечори»
Зяті запрошують своїх тещ і пригощають їх млинцями. Зять по-

винен не просто покликати в будинок батьків дружини, а напе-
редодні нанести візит і шанобливо попросити їх прийти в гості.

9 березня «Зовицені посиденьки»
У цей день молоді невістки запрошують до себе в будинок 

зовиць (сестер чоловіка) і дарують їм якийсь подарунок.
10 березня «Прощена Неділя» або «Проводи»
Люди просять вибачення у  знайомих та родичів за  умисні 

або ненавмисні образи, щоб вже наступного дня почати Ве-
ликий піст із миром в душі. Говорять: «Прости мене, в чому 
я  винен чи згрішив перед тобою». У  відповідь кажуть: «Хай 
вибачить тебе Бог, і я прощаю!».

В кінці свята урочисто спалювали опудало Масляної.
А вже з 11 березня починається Великий піст. 
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

Овен. Необхідно вгаму-
вати свої почуття і біль-
ше довіряти обранцеві. 

Сімейні Овни будуть щасливі. З 
роботою проблем не буде. В кін-
ці місяця з’явиться бажання ре-
алізувати себе на новому терені 
і опанувати іншу професію. 
А от про здоров’я треба піклу-
ватися.

Телець. Місяць напруже-
ний і конфліктний. Не-
зважаючи на роздрато-

ваність, ви збережете теплі сто-
сунки з людьми. 
На роботі можливі невели-
кі проблеми. Приділіть більше 
уваги здоров’ю та харчуванню.

Близнюки. Більше часу 
приділіть сім’ї. На робо-
ті «світить» підвищення 

зарплати і керівна посада. Ймо-
вірна зустріч з людиною, яка 
підкаже нові шляхи розвитку в 
сфері бізнесу.

Рак. Енергетичний під-
йом додасть сил, натх-
нення і  нових перемог. 

Проблеми залишилися поза-
ду, здоров’я міцне, а перед вами 
новий і прибутковий проект.. 
Нагадають про себе старі това-
риші.

Лев. Попереду - вир роз-
ваг, свят та масових за-
ходів, знайомства з но-

вими і цікавими людьми. Фінан-
сова стабільність. На здоров’я 
скаржитися не доведеться.

Діва. Очікуються карди-
нальні зміни в усіх сфе-
рах життя. Нові проекти 

будуть перспективними і при-

бутковими, щоправда, графік 
буде над міру щільним. Приді-
літь увагу ниркам.

Терези. Вас не злякають 
ні клопоти, ні фінансові 
труднощі. Березень по-

радує приємним прибутком в 
середині місяця.

Скорпіон. Слід наполег-
ливо взятися за роботу, 
на вас очікує чимало ви-

гідних пропозицій. Зірки реко-
мендують  вирушити до спорт-
залу.

Стрілець. Місяць  вигід-
них знайомств, реалі-
зації задуманих планів. 

Можливі фінансові труднощі. На  
Стрільців очікує доленосна зу-
стріч, яка подарує взаємну лю-
бов і серйозні відносини. А от 
здоров’я можуть похитнути ста-
рі хвороби.

Козеріг. Приділь увагу 
домашнім справам, фі-
нансовим проблемам і 

побуту. Проведіть  інвентариза-
цію у відносинах.

Водолій. Навіть найсуво-
ріша економія не допо-
може вилізти з боргів і 

грошових проблем, тож відмов-
теся від великих і дорогих при-
дбань. Міцне здоров’я повністю 
залежить від того, як Ви  харчу-
ється, скільки годин спить і від-
почиває.

Риби. Березень – підбит-
тя підсумків проробле-
ної роботи. У колективі 

можливі конфлікти. Утім на лю-
бовному фронті – ідилія. Кон-
тролюйте тиск. 

 ДОЗВІЛЛЯ

СВЯТКОВИЙ
КАЛЕНДАР

 1 березня — Всесвітній день 
цивільної оборони.
 3 березня — Всесвітній день 
письменника.
 4 - 10 березня — Масляна, або 
Колодій.
 7 березня — Міжнародний 
день зубного лікаря.
 8 березня — Міжнародний 
жіночий день.
 14 березня — свято Препо-
добної Євдокії, або у народі 
Явдохи.
 15 березня — Всесвітній день 
захисту прав споживачів; 
Всесвіт ній день сну.
 17 березня — День Служби 
безпеки України; День праців-
ників житлово-комунального 
господарства і побутового 
обслуговування населення.
 18 березня — Де́нь працівника 
податкової та митної справи 
України.

МАСЛЯНИЙ ТИЖДЕНЬ — 2019:  
ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ СВЯТА
Масляна вважається одним з найвеселіших свят у році

  Марічка ЛЕВЧУК 
ПОГЛЯД

Масляна — прекрасне свято, що передвіщає наступ весни. З 
часів київської Русі наші предки просто обожнювали це свя-
то. Він бере свої витоки ще з часів язичництва. Бог сонця 
Ярило — один з головних богів давньоруського пантеона  — 
шанувався нашими предками особливо яро. Саме завдяки 
цьому божеству, покровителю сонця, вкоренилася традиція 

пекти на Масляну млинці, круглі, як сонячний диск. Досі саме 
млинці вважаються головною стравою на Масляну. Спекти 
млинці на Масляну — борг будь-якої домогосподарки.

МІШЕЧКИ З МЛИНЦІВ З ПІКАНТНОЮ НАЧИНКОЮ
Для тіста візьміть половину літра молока, 2 склянки борош-

на, яйця — 3 штуки, столову ложку цукру, 0,5 чайної ложки соди, 
сіль за смаком, рослинна олія 2 ст. л. Для начинки знадоблять-
ся варені яйця — 4 штуки, сосиски — 4 шт, сир 100–150 грамів, 
часник — 2–3 зубчики часнику, цибуля зелена, майонез.

Яйця збийте, додайте сіль, цукор, молоко, рослинну олію. З’єд-
найте суміш з борошном, гарненько перемішайте і спечіть млин-
ці за аналогією з класичним рецептом млинців на масницю.

Яйця і сир натріть на тертці. Сосиски дрібно наріжте, а час-
ник подрібніть через прес. Змішайте, додайте майонез, підсо-
лити або поперчіть за смаком. Викладіть начинку на середину 
млинця і закрийте її в мішечок, закріпіть мішок зеленою цибу-
лею. Відмінна закуска з млинцями на Масляну готова. До речі, 
начинку можна використовувати будь-яку. Ідеально підійдуть 
гриби, м’ясо, овочі.

Підготувала Марічка ЛЕВЧУК

 СМАЧНОГО!

МЛИНЦІ НА МАСЛЯНУ

Березень привнесе у всі сфери життя суцільні сюрпризи. 
Працювати доведеться не тільки багато, але й на всі наявні 
«фронти».

 ВЕСЕЛА СВІЖИНА
***

— Пане Президенте, чому у пенсіонерів такі маленькі пенсії?
— Криза в країні.
— Тоді чому в нашій країні кількість мільярдерів зросла вдвічі?
— Інфляція.

***
Начальник сварить нового працівника:
— Що ти мені голову морочиш, ти думаєш, що я ідіот?
— А звідки мені знати — я  недавно тут працюю!


