
Додаток 3  
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 Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 

   

_____________202012247212________________ 
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності. 
 

1. Планована діяльність  

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво енергоджерела на базі 
когенераційних установок. 

Основною метою планованої діяльності є вироблення електричної енергії 
енергоджерелом. 

Утилізація шахтного газу метану (супутнього газу) із шахтних виробок буде 
відбуватися на існуючій території шахти «Західно-Донбаська», за межами міста Тернівка 
на землях Павлоградського району Дніпропетровської області методом 
високотемпературного окиснення. 

Газоповітряна суміш, що надходить з шахтних виробок, має нестабільний 
концентраційний склад за складовими (вміст метану в суміші коливається в діапазоні 25–
60%). 

Під час провадження планованої діяльності передбачатиметься розміщення на 
проммайданчику технологічного устаткування з утилізації шахтного газу метану 
електричною потужністю не більше 4,68 МВт, продуктивністю по газу не більше 
64 нм3/хв. 

При провадженні планованої діяльності парниковий вплив на навколишнє природне 
середовище буде зменшений за рахунок перетворення метану у менш впливові на 
атмосферне повітря продукти його окислення: діоксид вуглецю (забруднююча речовина зі 
зниженою парниковою активністю) та водяну пару. Метан є парниковим газом, більш 
сильним в цьому відношенні, ніж вуглекислий газ, активність якого у 21-25 одиниць 
більша.  

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних 
газопоршневих установок буде сприяти процесу досягнення цілей сталого розвитку в 
боротьбі зі зміною клімату та енергетичній безпеці України відповідно до умов Паризької 
кліматичної угоди. 

В результаті процесу утилізації до атмосфери надходитимуть додатково оксиди азоту 
та оксид вуглецю. 

Технічна альтернатива 1. 
Передбачається будівництво енергоджерела − на базі газопоршневих агрегатів (ГПА). 



ГПА контейнерного типу являє собою повністю автоматизовану генераторну 
установку, управління якою здійснюється з пульта управління. 

Головною частиною когенераційної установки є двигун внутрішнього згоряння TCG 
2020 V16 газопоршневого агрегату виробництва компанії MWM, який приводить в рух 
генератор електричного струму. Двигун забезпечений турбокомпресором з охолодженням 
газоповітряної суміші перед останньою сходинкою компресорів. Повітря і паливний газ 
потрапляють в карбюратор-змішувач. Далі паливоповітряна суміш нагнітається в 
циліндри двигуна і спалюється. Відпрацьовані гази під залишковим тиском 
направляються до вихлопної системи і викидаються в атмосферу. Вироблення 
електроенергії здійснюється генератором змінного струму, який знаходиться на одному 
валу з двигуном. 

Проектом передбачено підведення резервного палива − природного газу. 
Комплектно з ГПА поставляється блок підготовки паливного газу, який призначений 

для зниження рівня вмісту вологи в газі до рівня, необхідного когенераційній установці. 
При цьому відносна вологість спалюваного газу на вході в ГПА не повинна перевищувати 
60%. 

Головним джерелом холоду для охолодження газу є охолоджувальний агрегат, де в 
якості холодоагенту контуру застосовується незамерзаюча суміш. 

Планованою діяльністю передбачаються технологічні зв'язки проектованого 
енергоджерела з існуючими будівлями і спорудами шахти «Західно-Донбаська». 
Технологічні естакади передбачаються надземні, на високих опорах. Висота проектованих 
естакад прийнята з дотриманням габаритів проїзду автотранспорту. 

Для прокладання паливопроводів до когенераційної установки (КУ) проектом 
передбачена надземна естакада з окремих опорних конструкцій. 

Кожна когенераційна установка обладнується індивідуальною димовою трубою для 
відведення продуктів згоряння. 
_____________________________________________________________________________________________ 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

_____________________________________________________________________________________________ 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Суб’єкт господарювання  

__________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РIДЖЕН»________ 
_______________________________(ТОВ «РIДЖЕН»)_______________________________ 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

_______________________________ЄДРПОУ 42132749______________________________ 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 

___ Генеральний директор ТОВ «РIДЖЕН» − Макаров Євген Олександрович___________ 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

_____________________________________________________________________________________________  

Юридична адреса (ТОВ «РIДЖЕН»): 04053, м. Київ, Шевченківський район,  
провулок Бехтеревський, будинок 12Б. 

Фактичне місце проведення планованої діяльності: шахта «Західно-Донбаська», 
ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 
територія Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської обл. 
(кадастровий номер 1223581300:07:001:0347).___________________________________                        

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

______Контактний номер телефону: тел.1: +380445906444; тел. 2: +380992024000______ 
_______________________E-mail: ievgen.bilyk@re-solutions.com.ua___________________ 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 

 



3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної 
адміністрації 

поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000;  
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.  
_____________________________________________________________________________ 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

 
Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої 

діяльності буде: 
- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається 

обласною державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"; 

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами державного 
архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог Закону України "Про  
регулювання містобудівної діяльності". 
_____________________________________________________________________________________________ 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 
_____________________________________________________________________________________________ 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

 
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 
 
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

 
 

Громадські слухання (перші) відбудуться  
____________________________________не відбуваються________________________________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності 

 
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної 

адміністрації 
поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000;  

тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua. 
_____________________________________________________________________________________________ 
                               (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної 
адміністрації 

поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000;  
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua. 
_____________________________________________________________________________________________ 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності: 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на _246_ аркушах з додатками. 

_____________________________________________________________________________________________   
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                       (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними  

1. Адміністративна будівля ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», шахта 
«Західно-Донбаська», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 51500, Україна, 
Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 33, кім. 320, тел.: +38095-720-
65-96, головний еколог Циганенко Михайло Юрійович. Дата з 30.04.2021 р., крім 
вихідних. 

2. Павлоградська РДА адреса: 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. 
Павлоград, вул. Центральна, 98, відділ з питань управління персоналом, контролю, 
діловодства та організаційної роботи, тел: (0563)20-01-05, тел. приймальні (0563)20-66-24. 



Дата з 30.04.2021 р. 
3. Богданівська сільська об'єднана територіальна громада, адреса: 51464, 

Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Українська, буд. 35-
а, тел. приймальні: +38066-515-20-89, +38097-210-05-59. Дата з 30.04.2021 р. 
_____________________________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
_____________________________________________________________________________________________ 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ІНÔОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про обговорення проєкту регуляторного акта – проєкту 
рішення Дніпровської міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 06.12.2017 ¹ 12/27 «Про 
ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на території міста» та аналізу 
регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» департамент по роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради 
інформує про початок офіційного обговорення  проєкту регуляторного акта – проєкту рішення 
Дніпровської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 12/27 
«Про ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 
території міста» та аналізу його регуляторного впливу, яке триватиме з 16.04.2021 по 16.05.2021. 

Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта є: 
- врегулювання правовідносин між контролюючими органами, місцевим самоврядуванням та 

фізичними особами - платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- створення у місті сприятливих економічних умов для будівництва окремо розташованих ба-

гаторівневих паркінгів для збільшення кількості місць для паркування транспортних засобів та 
оптимізації транспортної інфраструктури міста;

- забезпечення своєчасних надходжень до місцевого бюджету за рахунок сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою належного фінансування програм со-
ціально-економічного та культурного розвитку громади.

Повний текст проєкту регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднено 
на офіційному вебсайті Дніпровської міської ради (dniprorada.gov.ua) у меню «Регуляторна політи-
ка».

Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта приймаються департаментом по 
роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради протягом одного місяця з дати 
його опублікування на паперових носіях за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 
49000 або в електронному вигляді на електронну пошту: Dohody_Dnipro@dmr.dp.ua з поміткою 
«Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта». 

Також департаментом по роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради 
06.05.2021 о 13.00 буде проведено відкрите обговорення проєкту РА та аналізу його регулятор-
ного впливу.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення міста та з метою 
дотримання та виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» відкрите обговорення відбудеться в режимі відеоконференції  з ви-
користанням сервісу ZOOM. Долучитись до обговорення можна за посиланням:    https://zoom.
us/j/93805667409.

Директор департаменту по роботі з доходами місцевого бюджету 
Дніпровської міської ради О. О. Козік.
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ІНÔОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про обговорення проєкту регуляторного акта – проєкту 

рішення Дніпровської міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 06.12.2017 ¹ 13/27 «Про ставки 
земельного податку, розмір орендної плати за землю, пільги 
зі сплати земельного податку на території міста» та аналізу 

регуляторного впливу
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар-

ської діяльності» департамент по роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради 
інформує про початок офіційного обговорення  проєкту регуляторного акта – проєкту рішення 
Дніпровської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 
«Про ставки земельного податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати земельного 
податку на території міста» та аналізу його регуляторного впливу, яке триватиме з 16.04.2021 по 
16.05.2021. 

Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта є: 
створення у місті сприятливих економічних умов для будівництва окремо розташованих ба-

гаторівневих паркінгів для збільшення кількості місць для паркування транспортних засобів та 
оптимізації транспортної інфраструктури міста.

Повний текст проєкту регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюдне-
но на офіційному вебсайті Дніпровської міської ради (dniprorada.gov.ua) у меню «Регуляторна 
політика».

Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта приймаються департаментом по 
роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради протягом одного місяця з дати 
його опублікування на паперових носіях за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 
49000 або в електронному вигляді на електронну пошту: Dohody_Dnipro@dmr.dp.ua з поміткою 
«Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта». 

Також департаментом по роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради 
06.05.2021 о 13.00 буде проведено відкрите обговорення проєкту регуляторного акта та аналізу 
його регуляторного впливу.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення міста та з метою 
дотримання та виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» відкрите обговорення відбудеться в режимі відеоконференції  з 
використанням сервісу ZOOM. Долучитись до обговорення можна за посиланням: https://zoom.
us/j/93805667409.

Директор департаменту по роботі з доходами місцевого бюджету 
Дніпровської міської ради О. О. Козік.
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Дніпровська міська рада
відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на вакантні посади головного спеціаліста  відділу реєстрації майнових прав управління у 
сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур 
Дніпровської міської ради (1 штатна одиниця).

Вимоги для конкурсантів:
- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-

нем не нижче ступеня бакалавра;
- без вимог до стажу роботи;
-   вільне володіння державною мовою.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:
- заява на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2 – ДС, автобіографію;
- фото розміром 4х6;
- копії документів про освіту;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 

рік; 
- письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: 

м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, к.128. Довідки за тел. 791-10-60.
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ІНÔОРМАЦІЯ
департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради 

про підсумки конкурсу, який відбувся 15.04.2021, 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 
проведення незалежної оцінки комунальної власності м. Дніпра 

Назва об’єкта: у житловому будинку літ. А-9 на І-му поверсі нежитлове приміщення № 
273, загальною площею 102,1 кв. м, яка складається з: 1 - тамбур, 2 - комора, 3,4,5,9,10 - 
приміщення, 6 - коридор, 7,8 - туалет; ґанок літ. а на ж/м Червоний Камінь, 4. 

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу з урахуванням вар-
тості невід’ємних поліпшень;

Вартість та строк надання послуг з оцінки: вартість послуг 2350 грн, 4 календарних дня.
Переможець – ТОВ «Експертбюро».
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Конкурс проходить у декілька етапів: пер-
ший – індивідуальне оцінювання, другий – 
відкритий захист конкурсних пропозицій (який 
зараз триває). На третьому етапі члени комісії 
оцінюють проєкти за різними критеріями. 
Кожна ініціатива отримує бали, які формують 
рейтинг.

«Карантин, звичайно, дещо обмежує 
проєкти, які подають цього року. Проте інте-
рес конкурсантів до проєкту «Культурна сто-
лиця» стабільно високий. Сьогодні розпочав-
ся захист, він триватиме ще декілька днів. Це 
шанс для авторів переконати членів експерт-
ної комісії у тому, що саме їхній проєкт має от-
римати фінансування», – зазначив начальник 
управління культури департаменту гуманітар-
ної політики Дніпровської міської ради Євген 
Хорошилов.

Оцінюють проєкти претендентів на здо-
буття гранту представники художньої ради 
Дніпра при міському голові.

 «Захист проєктів відбувається досить 
конструктивно. Художня рада налаштова-
на добро зичливо до кожного з конкурсантів, 
проте треба розуміти, що конкуренція дуже 
висока. Креативних ідей чимало, але розго-
лошувати їх поки не будемо», – каже керівник 
художньої ради при міському голові, депутат 
Дніпровської міської ради, заслужений діяч 
мистецтв України Григорій Гельфер.

Один з проєктів, який сьогодні презенту-
вали, – пісочна анімація від театру «Три се-
стри». Як розповідає її авторка Ольга Ткачен-

ко, завдяки гранту театр зможе провести 14 
вистав пісочної анімації із майстер-класами: 
«Ми маємо три програми, які хочемо презен-
тувати глядачам. Захищати проєкт було не 
дуже складно, бо коли ти знаєш свою роботу, 
любиш її, то і на усі питання не складно від-
повідати».

А от режисерка Катерина Стрельченко 
подала сценарій документального фільму та 
серіалу, які присвячені Олесю Гончару. Торік її 
проєкт вже отримував грант – короткометраж-
ний фільм «Я люблю тебе, Дніпро».

«Цього року ми святкуватимемо 30-річчя 
незалежності України. На мою думку, Олесь 
Гончар належить до пантеону українських 
митців, які наближали цей день, адже він 
завжди захищав нашу культуру своїми твора-
ми та словом. До того ж, він наш земляк», – 
каже Катерина Стрельченко.

Нагадаємо, грантовий конкурс «Культурна 
столиця» стартував 2016 року, коли аналогів 
йому в Україні ще не було. За цей час було 
підтримано 169 проєктів на загальну суму 
майже 32 млн грн.

ХОЧЕШ ГРАНТ – 
ЗАХИЩАЙ ПРОЄКТ
У Дніпрі розпочалася презентація проєктів претендентів на 
здобуття гранту від програми «Культурна столиця». Всього на 
конкурс було подано 87 ініціатив. Ті, що переможуть, отримають 
фінансування для реалізації.
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2 ОФІЦІЙНО

ОГОЛОШЕННЯ  
про оскарження рішення Спеціальної комісії 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру місцевого рівня  
у м. Дніпро Дніпровської міської ради від 

22.03.2021, оформлене протоколом № 30.
«Дніпропетровським окружним адміністративним судом відкрито 

адміністративне провадження у справі № 160/4936/21 за позовом Па-
фомкіна Олександра Олександровича до Дніпровської міської ради, 
Спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природ-
ного характеру місцевого рівня у м. Дніпро Дніпровської міської ради про 
визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити 
певні дії, стягнення моральної шкоди.

Підготовче судове засідання по справі під головуванням судді Букі-
ної Л. Є. призначено на 06 травня 2021 о 09 год. 30 хв. у приміщенні 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: вул. 
Академіка Янгеля, 4, м. Дніпро (зала № 19)».
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ДП «СЕТАМ» ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ 
З ПРОДАЖУ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ: 

1. Дитячий комбінат з/п 2212.8 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
(Дніпродзержинськ), вул. Нікопольська, 46. Дата торгів: 19.05.2021 09:00 год. Дод.інформа-
ція: https://setam.net.ua. Лот №472865;

2. 1-кім. квартира, з/п 38,9 кв.м, житл. пл. 17,6 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Калино-
ва, 100 А, кв. 4. Дата торгів: 19.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№476306;

3. 3-кім. квартира, з/п 76,5 кв.м, житл. пл. 53,5 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Енергетиків, 22, кв. 2. Дата торгів: 19.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №476316 (уцінено лот № 471273);

4. 4-кім. квартира, з/п 53,9 кв.м, житл. пл. 38,9 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна, 14, кв. 2. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №476872 (уцінено лот № 472149);

5. 1/2 ч. 3-кім. квартири з/п 62,45 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. В. Гурова (Постишева), 39, кв. 54. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №476874 (уцінено лот № 469969);

6. 1/2 ч. 3-кім. квартири з/п 62,45 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. В. Гурова (Постишева), 39, кв. 54. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №476877 (уцінено лот № 470017);

7. Житл. буд. з/п 84.1 кв.м з госп. будів. та споруд., за адресою: Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, с. Хуторо-Губиниха, вул. Партизанська, 139. Дата торгів: 24.05.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №476878 (уцінено лот № 471760);

8. Зем. діл., з/п 0.0900 га, КН: 1221486200:03:044:0015, за адресою: Дніпропетровська 
обл., Дніпровський р-н с/т Надія, діл. 14. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №476308;

9. Зем. діл., з/п 0.0900 га, КН: 1221486200:03:044:0014, за адресою: Дніпропетровська 
обл., Дніпровський р-н с/т Надія, діл. 9. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №476326;

10. Нежитл. будів. з/п 95,1 кв.м, за адесою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. 
Романівка, вул. Щорса 49 а. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №476335;

11. 3-кім. квартира, з/п 80,6 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Кріпака, 6, кв. 50. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№476336;

12. Житл. буд. з госп. будів. та споруд. з/п 50,8 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Толстого, 80. Дата торгів: 24.05.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №476337.
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Лівобережне управління соціального захисту 
населення 

Дніпровської міської ради
відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу

в органах місцевого самоврядування»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
- провідний спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх 

видів соціальної допомоги та компенсацій Індустріального району;
- спеціаліст І категорії відділу прийому громадян з питань надання 

усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Амур-Нижньодніпровсь-
кого району;

- спеціаліст І категорії відділу прийому громадян з питань надання 
усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Самарського району;

- спеціаліст І категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів 
пільг Індустріального району.

Вимоги до конкурсантів:
1. Вища  освіта   відповідного   професійного  спрямування  не нижче   

ступеня бакалавра.
2. Без вимог до стажу роботи.
3. Вільне володіння державною мовою.
4. Знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних про-

грамних засобів.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають докумен-

ти:
- заяву на участь у конкурсі;
- заповнену особову картку (форма № П-2 ДС) з відповідними до-

датками;
- дві фотокартки розміром 3 х 4 см.;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом Украї-
ни «Про  запобігання корупції» за 2020 рік;

- письмова згода на обробку персональних даних.
Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня 

розміщення оголошення у засобах масової інформації за  адресою: м. 
Дніпро, проспект Петра Калнишевського, буд. 55, каб. 32, довідки за  те-
лефоном  (056)722-21-85.          
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Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», враховуючи лист департаменту гу-
манітарної політики Дніпровської міської ради від 01.03.2021 вх. № Н-109/2:

1. Дозволити Комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпровської міської 
ради встановити меморіальну дошку Валаху Сергію Вадимовичу, випускнику школи, який героїчно загинув 
20.03.2019, захищаючи Україну, на фасаді будівлі закладу освіти (вул. Набережна Перемоги, 46 Б).

2. Комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпровської міської ради:
2.1. Погодити з головним архітектурно-планувальним управлінням департаменту по роботі з активами 

Дніпровської міської ради місце розташування меморіальної дошки (п. 1 цього розпорядження).
2.2. Забезпечувати утримання меморіальної дошки в належному стані.
3. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради сприяти Комунальному закладу освіти «Се-

редня загальноосвітня школа № 76» Дніпровської міської ради у вирішенні організаційних питань щодо встанов-
лення меморіальної дошки (п. 1 цього розпорядження).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів, директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Міський голова  Б. А. Філатов.

Дніпровський міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.04.2021 р. 188-р

ПРО  ВСТАНОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ  
ВАЛАХУ СЕРГІЮ ВАДИМОВИЧУ

Дніпровський міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.04.2021 р. 189-р

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ 
ЯРОСЛАВЦЕВУ ВАСИЛЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», враховуючи лист департаменту гу-
манітарної політики Дніпровської міської ради від 01.03.2021 вх. № Н-109/3:

1. Дозволити Комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 143» Дніпровської міської 
ради встановити меморіальну дошку Ярославцеву Василю Валентиновичу, випускнику школи, який героїчно 
загинув 10.07.2014, захищаючи Україну, на фасаді будівлі закладу освіти (вул. Коробова, 3 Д).

2. Комунальному закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 143» Дніпровської міської ради:
2.1. Погодити з головним архітектурно-планувальним управлінням департаменту по роботі з активами 

Дніпровської міської ради місце розташування меморіальної дошки (п. 1 цього розпорядження).
2.2. Забезпечувати утримання меморіальної дошки в належному стані.
3. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради сприяти Комунальному закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 143» Дніпровської міської ради у вирішенні організаційних питань щодо 
встановлення меморіальної дошки (п. 1 цього розпорядження).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Міський голова Б. А. Філатов.

Вимоги до конкурсантів:
- вища освіта не нижче ступеня спеціаліста;
- стаж роботи на службі в органах місцевого самовря-

дування, державній службі або досвід роботи на посадах 
в підприємствах, установах та організаціях незалежно від 
форм власності не менше 2 років;

- вільне володіння державною мовою;
-   знання основних принципів роботи комп’ютера та 

відповідних програмних засобів.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-

ють документи:
- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою № П2-ДС, автобіографію;
- фото розміром 3х4 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, 
присвоєння вченого звання, присудження наукового сту-
пеня;

-    копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовозобов’яза-

них);
- декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 
рік;

- письмову згоду на обробку персональних  даних.
Документи приймаються протягом тридцяти ка-

лендарних днів за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького,75 кімн. 615, довідки за тел. 744-25-93.
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Дніпровська міська рада
відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на  заміщення  вакантної  посади  головного спеціаліста сектора нагородної документації управління по ро-
боті з персоналом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів  Дніпровської міської ради. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту рішення 

виконавчого комітету Дніпровської міської ради  
«Про затвердження тарифів на послуги з користування 

майданчиками для платного паркування транспортних засобів  
у м. Дніпрі» і аналізу  регуляторного впливу

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо 
про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету 
міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з ко-
ристування майданчиками для платного паркування транс-
портних засобів у м. Дніпрі» (далі - проєкт регуляторного 
акта) та аналізу регуляторного впливу. 

Розробник проєкту регуляторного акта – департамент 
транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської 
міської ради.

Метою розробки та впровадження проєкту регуляторно-
го акта є:

- забезпечення ефективного функціонування майдан-
чиків для паркування транспортних засобів;

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів вар-

тості послуг з користування майданчиками для платного 
паркування транспортних засобів;

- визначення меж паркувальних зон міста в залеж-
ності від рівня завантаженості об’єктів вулично-дорожніх 
мереж.

Повний текст проєкту регуляторного акта та відповід-
ний аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено на 
офіційному вебсайті Дніпровської міської ради (dniprorada.
gov.ua) у меню «Регуляторна політика».

Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного 
акта приймаються департаментом транспорту та транс-
портної інфраструктури Дніпровської міської ради протя-
гом одного місяця з дати його опублікування на паперо-
вих носіях за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75,  
м. Дніпро, 49000 або в електронному вигляді на електрон-
ну пошту: Parking.dp.reg@gmail.com, з поміткою «Пропози-
ції та зауваження до проєкту регуляторного акта».  
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3ОФІЦІЙНО

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність 
Планованою діяльністю передбачається нове будівництво енергоджерела на базі когенераційних уста-

новок.
Основною метою планованої діяльності є вироблення електричної енергії енергоджерелом.
Утилізація шахтного газу метану (супутнього газу) із шахтних виробок буде відбуватися на існуючій те-

риторії шахти «Західно-Донбаська», за межами міста Тернівка на землях Павлоградського району Дніпро-
петровської області методом високотемпературного окиснення.

Газоповітряна суміш, що надходить з шахтних виробок, має нестабільний концентраційний склад за 
складовими (вміст метану в суміші коливається в діапазоні 25–60%).

Під час провадження планованої діяльності передбачатиметься розміщення на проммайданчику тех-
нологічного устаткування з утилізації шахтного газу метану електричною потужністю не більше 4,68 МВт, 
продуктивністю по газу не більше 64 нм3/хв.

При провадженні планованої діяльності парниковий вплив на навколишнє природне середовище буде 
зменшений за рахунок перетворення метану у менш впливові на атмосферне повітря продукти його окис-
лення: діоксид вуглецю (забруднююча речовина зі зниженою парниковою активністю) та водяну пару. Ме-
тан є парниковим газом, більш сильним в цьому відношенні, ніж вуглекислий газ, активність якого у 21-25 
одиниць більша. 

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних газопоршневих установок буде 
сприяти процесу досягнення цілей сталого розвитку в боротьбі зі зміною клімату та енергетичній безпеці 
України відповідно до умов Паризької кліматичної угоди.

В результаті процесу утилізації до атмосфери надходитимуть додатково оксиди азоту та оксид вуглецю.
Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво енергоджерела − на базі газопоршневих агрегатів (ГПА).
ГПА контейнерного типу являє собою повністю автоматизовану генераторну установку, управління 

якою здійснюється з пульта управління.
Головною частиною когенераційної установки є двигун внутрішнього згоряння TCG 2020 V16 газопорш-

невого агрегату виробництва компанії MWM, який приводить в рух генератор електричного струму. Дви-
гун забезпечений турбокомпресором з охолодженням газоповітряної суміші перед останньою сходинкою 
компресорів. Повітря і паливний газ потрапляють в карбюратор-змішувач. Далі паливоповітряна суміш 
нагнітається в циліндри двигуна і спалюється. Відпрацьовані гази під залишковим тиском направляються 
до вихлопної системи і викидаються в атмосферу. Вироблення електроенергії здійснюється генератором 
змінного струму, який знаходиться на одному валу з двигуном.

Проектом передбачено підведення резервного палива − природного газу.
Комплектно з ГПА поставляється блок підготовки паливного газу, який призначений для зниження рівня 

вмісту вологи в газі до рівня, необхідного когенераційній установці. При цьому відносна вологість спалюва-
ного газу на вході в ГПА не повинна перевищувати 60%.

Головним джерелом холоду для охолодження газу є охолоджувальний агрегат, де в якості холодоагенту 
контуру застосовується незамерзаюча суміш.

Планованою діяльністю передбачаються технологічні зв’язки проектованого енергоджерела з існуючи-
ми будівлями і спорудами шахти «Західно-Донбаська». Технологічні естакади передбачаються надземні, на 
високих опорах. Висота проектованих естакад прийнята з дотриманням габаритів проїзду автотранспорту.

Для прокладання паливопроводів до когенераційної установки (КУ) проектом передбачена надземна 
естакада з окремих опорних конструкцій.

Кожна когенераційна установка обладнується індивідуальною димовою трубою для відведення про-
дуктів згоряння.

______________________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

______________________________________________________________________________________
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РIДЖЕН»

(ТОВ «РIДЖЕН»)
______________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
ЄДРПОУ 42132749

______________________________________________________________________________________
фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код

Генеральний директор ТОВ «РIДЖЕН» − Макаров Євген Олександрович
______________________________________________________________________________________
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті),

______________________________________________________________________________________
Юридична адреса (ТОВ «РIДЖЕН»): 04053, м. Київ, Шевченківський район, 

провулок Бехтеревський, будинок 12Б.
Фактичне місце проведення планованої діяльності: шахта «Західно-Донбаська», ВСП «ШАХТОУПРАВ-

ЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», територія Богданівської сільської ради Павло-
градського району Дніпропетровської обл. (кадастровий номер 1223581300:07:001:0347).

______________________________________________________________________________________                       
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця

Контактний номер телефону: тел.1: +380445906444; тел. 2: +380992024000
______________________________________________________________________________________
E-mail: ievgen.bilyk@re-solutions.com.ua
______________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної адміністрації
поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; 
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua. 
______________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
______________________________________________________________________________________

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої діяльності буде:

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається обласною державною 
адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища, відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря»;

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами державного архітектурно-будівельного 
контролю відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

______________________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

______________________________________________________________________________________
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування каранти-
ну, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться
______________________________________________________________________________________
не відбуваються
______________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної адміністрації
поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; 
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.
______________________________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної адміністрації
поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; 
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.
______________________________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на _246_ аркушах з додатками.
______________________________________________________________________________________ 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознай-
омитися з ними 

1. Адміністративна будівля ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», шахта «Західно-Донбаська», 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 51500, Україна, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Ма-
яковського, 33, кім. 320, тел.: +38095-720-65-96, головний еколог Циганенко Михайло Юрійович. Дата з 
30.04.2021 р., крім вихідних.

2. Павлоградська РДА адреса: 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Цен-
тральна, 98, відділ з питань управління персоналом, контролю, діловодства та організаційної роботи, тел: 
(0563)20-01-05, тел. приймальні (0563)20-66-24. Дата з 30.04.2021 р.

3. Богданівська сільська об’єднана територіальна громада, адреса: 51464, Дніпропетровська область, 
Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Українська, буд. 35-а, тел. приймальні: +38066-515-20-89, 
+38097-210-05-59. Дата з 30.04.2021 р.

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

______________________________________________________________________________________
може ознайомитися з документами, контактна особа)

______________________________________________________________________________________

К-17-3 

Додаток 3 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
29 грудня 2020 р.

__________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-

рується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

202012247212
__________________________________________________________________________

 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля



www.nashemisto.dp.ua29 квітня 2021 р.

4 ОФІЦІЙНО

«Детальний план частини території земельної ділянки 
за межами населеного пункту поблизу с. Могилів на те-
риторії Могилівської сільської ради Царичанського району 
Дніпропетровської області для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд бу-
дівельних організацій та підприємств будівництва, обслу-
говування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожньо-
го господарства». Кадастровий номер земельної ділянки 
1225681300:01:001:0353.

1. ЗАМОВНИК:
Царичанська районна державна адміністрація
Адреса: вул. Театральна, 17, смт. Царичанка, Дніпро-

петровська область, 51000. Тел. (05690)3-11-48, факс 
(05690)3-24-42, e-mail: info@tsarrda.dp.gov.ua 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНО-
ГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУ-
МЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Містобудівна документація «Детальний план частини 
території земельної ділянки за межами населеного пун-
кту поблизу с. Могилів на території Могилівської сільської 
ради Царичанського району Дніпропетровської області для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допом-
іжних будівель та споруд будівельних організацій та під-
приємств будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об'єктів зв'язку та дорожнього господарства». Кадастро-
вий номер земельної ділянки 1225681300:01:001:0353, ро-
зробляється на підставі розпорядження голови Царичан-
ської районної державної адміністрації «Про розроблення 
детального плану частини території» № Р-25/0/385-21 від 
14.01.2021 року та відповідно до завдання на проектуван-
ня.

Детальний план є містобудівною документацією місце-
вого рівня, яка визначає функціональне призначення, па-
раметри забудови земельної ділянки з метою розміщення 
об’єкту будівництва, формування принципів планувальної 
організації забудови, уточнення в більш крупному масшта-
бі положень схеми планування території району, визначен-
ня планувальних обмежень використання території згідно 
з державними будівельними та санітарно-гігієнічними 
нормами, формування пропозицій щодо можливого розта-
шування об'єктів рекреаційного призначення в межах 
проектної території із дотриманням вимог містобудівного, 
санітарного, екологічного, природоохоронного, протипо-
жежного та іншого законодавства з метою залучення ін-
вестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів 
щодо реалізації містобудівної політики розвитку території 
району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст де-
тального плану території»; визначення містобудівних умов 
та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схе-
ма планування території Дніпропетровської області, Схе-
ма проекту районного планування Царичанського району, 
проектна документація, інформація земельного кадастру.

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИ-
ДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНО-
ДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО 
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПО-
ТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення 
стратегічної екологічної оцінки (Наказ Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України №296 від. 10.08.2018) 
стратегічна екологічна оцінка (СЕО) обов’язково прово-
диться щодо проектів документів державного планування, 
які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до 
статті 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового го-
сподарства, рибного господарства, енергетики, промисло-
вості, транспорту, поводження з відходами, використання 
водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікації, туриз-
му, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання 
яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які 
містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодав-
ством передбачено здійснення процедури оцінки впли-
ву на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на 
ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду та екологічної мережі (далі - території 
з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються 
створення або розширення територій та об’єктів природ-
но-заповідного фонду.

Відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну 
оцінку» СЕО не проводиться щодо:

- документи державного планування, що стосуються 
виключно національної оборони або дій у разі надзвичай-
них ситуацій;

- бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;
- програми економічного і соціального розвитку Авто-

номної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, се-
лищ на короткостроковий період.

Проект детального плану відповідає лише одному 
з критеріїв, наведених у статті ЗУ «Про стратегічну еко-
логічну оцінку», а саме не підпадає до переліку об’єктів, 
для яких розроблення СЕО не вимагається, замовник має 
право на прийняття рішення про необхідність здійснення 
СЕО.

Проектом детального плану передбачається розмі-
щення на території ділянки за межами населеного пункту 

поблизу с. Могилів на території Могилівської сільської 
ради Царичанського району Дніпропетровської області 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 
та підприємств будівництва, обслуговування та ремонту 
об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфра-
структури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства 
(Бетонно виробничий вузол) 

Основні техніко-економічні показники
1. Територія в межах проекту – 4,624а,
2. Рекреаційна територія – 4,624 га,
3. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального 

призначення - відсутні;
5. Потужність підприємства згідно наданих технічних 

умов 2500 т / рік бетонних виробів та будівельних конструк-
цій.

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ, ЗОКРЕМА:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні 

наслідки реалізації документа державного планування. 
Проектом детального плану передбачається розміщення 
на земельній ділянці за межами населеного пункту поб-
лизу с. Могилів на території Могилівської сільської ради 
Царичанського району Дніпропетровської області для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допом-
іжних будівель та споруд будівельних організацій та під-
приємств будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, (Бетонно 
виробничий вузол). Зокрема, мають бути оцінені наслідки 
для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; ге-
ологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому 
числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; 
водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне 
та техногенне середовища.

Вплив планової діяльності на навколишнє середови-
ще, що виявляється у виділені в атмосферне повітря за-
бруднюючих речовин, відсутній та не може призвести до 
зміни кліматичних умов.

Будівництво та експлуатація об’єктів розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд будівельних організацій та підприємств будів-
ництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'яз-
ку та дорожнього господарства, призначення що розгля-
дається, визначатиме наступний вплив на навколишнє 
середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат. Обсяги викиду будуть 
очікувано незначні, тому їх вплив на мікроклімат відсутній.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне 
середовище в ході будівництва об’єкту очікується від на-
ступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і 
автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебню, піску 
та інш.) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;
- фарбувальні роботи.
Після закінчення будівельних робіт дані перелічені 

джерела викиду припинять існування.
Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації 

об’єкту очікується від наступних джерел викиду забрудню-
ючих речовин:

- від основного обладнання об’єкту на повітряне сере-
довище. 

- Шумове навантаження. 
Джерелами шуму в період експлуатації є технологіч-

не обладнання, розраховується СанПиН норми шуму та 
не перевішує допустимих норм На об’єкті повинно вико-
ристовуватися сучасне обладнання яке має відповідний 
сертифікат якості. 

Вплив на геологічне середовище. В період будівель-
них робіт передбачається занурення у геологічне середо-
вище на глибину не більш 1,2 м (глибина промерзання). 
Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не 
відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним пла-
ном території визначені межі земельної ділянки рекомен-
дованою граничною площею 4,624 га. При розміщенні 
об’єктів проектування на вказаній території будуть витри-
мані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з пла-
нуванням та забудовою населених пунктів.

Вплив на водне середовище. Негативних впливів на 
водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, 
виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, 
надходження у водне середовище забруднюючих речовин 
не відбуватиметься. Джерела забруднення поверхневих 
та підземних вод на проектованому об’єкті відсутні.

Вплив на рослинний і тваринний світ. 
Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не 

передбачається.
При розробці детального плану території передба-

чається:
- максимальне збереження рельєфу;
- максимальне збереження ґрунтів і деревних насад-

жень;
- відведення поверхневих вод;
- мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дис-

баланс земляних мас.
Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу 

на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

ЗАЯВА 
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Відходи виробництва. В період будівельних робіт ут-
ворюватимуться: будівельне сміття, залишки використа-
них електродів, обрізки використаного кабелю, залишки 
лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, 
тверді побутові відходи.

В період роботи об’єкту рекреації утворюватимуться 
тверді побутові відходи. На проектованій ділянці передба-
чається влаштування майданчиків для контейнерів з поб-
утовими відходами. Тверді побутові відходи передаються 
по договору спеціалізованій організації для захоронення 
на полігоні побутових відходів.

Впливів на соціальне середовище.
Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого на-

селення в період будівництва та експлуатації об’єктів не 
погіршиться. Статистика захворюваності місцевого насе-
лення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не 
очікується.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні на-
слідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються від-
повідно до детального плану території, на здоров’я насе-
лення.

б) для територій з природоохоронним статусом:
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні на-

слідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується 
відповідно до детального плану території, на території з 
природоохоронним статусом: території та об'єкти при-
родно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природ-
но-заповідного фонду України, території та об'єкти, що 
мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та 
об'єкти комплексної охорони.

При розробці детального плану території передба-
чається:

- максимальне збереження рельєфу;
- максимальне збереження ґрунтів і деревних насад-

жень;
- відведення поверхневих вод;
- мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дис-

баланс земляних мас.
Передбачається максимальне збереження природних 

ресурсів та їх екологічно збалансоване та раціональне 
використання. Значних і незворотних змін в екосистемі до-
слідженої території в результаті будівництва/експлуатації 
об’єкта планової діяльності не прогнозується.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки не-
має необхідності проводити дослідження транскордонних 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населен-
ня.

5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕР-
ЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО;

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та 
їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається 
розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження про-
ектних змін.

Альтернатива1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, 
прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатверджен-
ня зазначеного документа державного планування.

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕ-
ТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД 
ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Для здійснення стратегічної екологічної необхідно 
використовуються логічні і формалізовані методи прогно-
зування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли 
бракує конкретних показників, носять консервативний ха-
рактер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів 
впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачено використовува-
ти наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих ак-
тах і має відношення до проекту ПДП;

- статистичну інформацію щодо району планованої 
діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматич-
ні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про 
фонове забруднення та ін.);

- дані топографічних та геологічних вишукувань;
- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих ре-

човин від планованих джерел викиду;
- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку 

розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосферного повітря;

- статистику захворюваності місцевих жителів;
- іншу доступну інформацію.
7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ 

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ 
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки 
передбачається розглядати заходи із запобігання, змен-
шення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, 
визначені законодавством та нормативно-правовими ак-
тами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», визначає загальні вимоги в га-
лузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, 
проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, екс-
плуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних 
ресурсів громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових 
екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природ-
них ресурсів на основі широкого застосування новітніх 
технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, за-

брудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному 
впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюва-
них природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів 
поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують 
охорону навколишнього природного середовища і безпеку 
здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповід-
ного фонду, а також інших територій, що підлягають осо-
бливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без по-
рушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажли-
вого використання біологічного різноманіття під час про-
вадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетич-
но модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбере-
ження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 
використання природних ресурсів, при будівництві об`єк-
тів доцільно максимально повно використовувати сучасні 
високоефективні еко енергозберігаючі технології та ма-
теріали, зокрема огороджуючи конструкції з мінімальним 
коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з 
високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, 
комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональ-
не використання земельних та водних ресурсів, повторне 
їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, ор-
ганізація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, 
озеленення та ін. 

8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ 
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обся-
гах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегіч-
ну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного пла-

нування, його зв’язок з іншими документами державного 
планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому 
числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього ста-
ну, якщо документ державного планування не буде за-
тверджено (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяль-
ності населення та стану його здоров’я на територіях, які 
ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, 
статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 
здоров’я населення, які стосуються документа державного 
планування, зокрема щодо територій з природоохоронним 
статусом (за адміністративними даними, статистичною ін-
формацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 
пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я 
населення, встановлені на міжнародному, державному та 
інших рівнях, що стосуються документа державного пла-
нування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під 
час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здо-
ров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, 
синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 
та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), 
постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконан-
ня документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, 
що розглядалися, опис способу, в який здійснювала-
ся стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення (недостатність інформації та технічних за-
собів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу на-
слідків виконання документа державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для дов-
кілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, пе-
редбаченої пунктами 1- 10 цієї частини, розраховане на 
широку аудиторію.

9. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І 
ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детальний план 
частини території земельної ділянки за межами населе-
ного пункту поблизу с. Могилів на території Могилівської 
сільської ради Царичанського району Дніпропетровсь-
кої області для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств будівництва, обслуговуван-
ня та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енер-
гетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 
господарства». Кадастровий номер земельної ділянки 
1225681300:01:001:0353, подаються до: Управління місто-
будування, архітектури, житлово-комунального господар-
ства, будівництва та інфраструктури Дніпровської район-
ної державної адміністрації Дніпропетровської області.

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, 
селище міського типу

Слобожанське, вул. Будівельників, будинок 18.
тел.(056) 753-69-39, e-mail: arhitektor@drda.dp.ua 
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 

днів, тобто до 20.05.2021 року.
К-17-4 

У складі матеріалів проекту «Реконструкція Громад-
ської будівлі літ. «А»,  без зміни її зовнішньої конфігурації 
та функціонального призначення за адресою: м. Київ, вул. 
Маршала Малиновського, 12»  розроблено розділ «Оцінка 
впливів на навколишнє середовище» (ОВНС).   

Основна мета проектованої діяльності: підвищити без-
печність, зручність, естетичність будівлі  та надати більш 
привабливого вигляду.

Ділянка, на якій розташована Громадська будівля літ. 
«А» знаходиться в північній правобережній житловій зоні 
м. Києва по вул. Маршала Малиновського, 12. 

Проект «Реконструкція Громадської будівлі літ. «А», 
за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12», 
виконаний на підставі наступних вихідних даних: завдання 
на проектування; технічного звіту за результатами обсте-
ження будівельних конструкцій.

Об’єкт відноситься до екологічно безпечних.
Ділянка, де проводиться , заасфальтована та озеле-

нена.
Існуюча будівля, що підлягає реконструкції, складаєть-

ся з трьох-п’яти поверхів, громадського призначення. 
Проектом передбачено реконструкція будівлі.
- заміна фасадних систем;
 - реконструкція вхідних груп; 
- зміна декоративного освітлення фасадів;
- заміна ліфтів та ескалаторів;
Реконструкція передбачається  виконувати  в одну 

чергу.
Відкриті автостоянки комплексу існуючі та знаходяться 

за межею проектування..  
Реконструкція, згідно проекту, виконується без зміни 

геометричних розмірів будівлі із збереженням існуючих 

вузлів несучих елементів будівлі, без втручання в ме-
режі тепло-, водо-, електропостачання, а також інженер-
ні системи загального користування. Реконструкція буде 
проводитись без повного призупинення використання за 
функціональним призначенням комплексу.

Реконструкція не приведе до збільшення викидів за-
бруднюючих речовин в повітряне середовище, тому що 
нові джерела  викидів не утворюються.

Будівельні відходи під час будівництва будуть виво-
зитися організацією, що провадить будівельні роботи, за 
отриманими лімітами, на полігон будівельних відходів.

Вплив після реконструкції  не  може привести до ло-
кальних змін гідрохімічного режиму, т.я. негативне втру-
чання у водне середовище (підземні і поверхневі води) 
– відсутнє.

Об’єкти природно-заповідного фонду на земельній 
ділянці та в її оточенні  відсутні.        

Знесення зелених насаджень не передбачається.
Залишкові впливи при експлуатації об’єкту – відсутні.            
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних 

рішень відповідно до норм і правил охорони навколишньо-
го середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах 
будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності.

На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішен-
ня будуть здійснюватись у відповідності з нормами і пра-
вилами охорони навколишнього середовища і вимогами 
екологічної безпеки. 

Замовник  ТОВ «КУРЕНІ»                                                                                           
Генпроектувальник  «УВТ ГРУП»                                                                                    
Відгуки та побажання надсилати за адресою: м.Дніпро, 

вул.Ламана, 19
К-17-5

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
      департаменту по роботі з активами 

Дніпровської міської ради    
ПЕРЕЛІК ПРИВАТИЗОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ  

НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

  Інформаційне повідомлення  
      департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради     

 
 

Перелік приватизованих об’єктів  нерухомого майна 
             
 

№ 
п/п 

Назва 
об’єкта 

Адреса 
об’єкта 

Площа, 
кв.м 

Спосіб 
привати- 

зації 
Покупець 

Ціна 
продажу, 

грн. 

1 Нежитлове 
приміщення 

Просп. Героїв, 
12 49,6 Викуп ТОВ «К.О.Д.» 171 240,00 

2 Нежитлове 
приміщення 

Просп. Героїв, 
12 46,7 Викуп ТОВ «К.О.Д.» 161 400,00 

3 Нежитлове 
приміщення 

Вул. 
Полєтаєва, 2 39,5 Викуп 

ТОВ 
«ДНІПРОГРАД-

2» 
141 144,00 

 
 
17-7 

17-7
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5ОФІЦІЙНО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДНІПРОМЕТСПЛАВ»

__________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 

ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 42129998

__________________________________________________________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 

__________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переко-

нання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відмітку у паспорті) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 

впливу на довкілля. 
1. Інформація про суб’єкта господарювання
49087, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Калинова, 

будинок 87, офіс 516, 
тел. (066)791-54-54, e-mail: dniprometsplav@gmail.com

__________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізич-
ної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-
тиви.

Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у операції у сфері поводження з не-

безпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилі-
зація, видалення, знешкодження і захоронення).

Метою здійснення процедури з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності є отримання ліцензії на проведення операцій у сфері 
поводження з відходами, в тому числі з небезпечними, а саме здійс-
нення збирання та тимчасового зберігання з метою подальшої пере-
дачі на утилізацію спеціалізованим організаціям відходів, що містять 
свинець та його сполуки, відпрацьованих батарей свинцевих акуму-
ляторів, цілих чи розламаних та відходів, що містять як складові або 
забруднювачі свинець, сполуки свинцю та відходів розчинів кислот чи 
основ.

Технічна альтернатива 1
Здійснювати операції у сфері поводження з відходами: збирання 

та тимчасове зберігання з метою подальшої передачі на утилізацію 
наступних видів відходів: брухт кольорових металів, що містять сви-
нець, відпрацьовані акумуляторні батареї, брухт кольорових металів 
інший, сплави свинцю в кусковій формі, відходи і брухт електричних 
та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні 
батареї або інші батареї, відходи розчинів кислот чи основ.

Загальна схема технологічного процесу реалізації планованої 
діяльності включає: збирання, сортування, накопичення (тимчасове 
зберігання) та передачу на утилізацію (реалізацію в якості сировини) 
вказаних видів відходів. 

Технічна альтернатива 2
Здійснювати операції у сфері поводження з відходами: брухт ко-

льорових металів, що містять свинець, відпрацьовані акумуляторні 
батареї, брухт кольорових металів інший, сплави свинцю в кусковій 
формі, відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять 
компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, відходи 
розчинів кислот чи основ.

Загальна схема технологічного процесу реалізації планованої 
діяльності включає: збирання, сортування, накопичення (тимчасове 
зберігання) та передачу на утилізацію (реалізацію в якості сировини) 
вказаних видів відходів. Додатково з метою видалення свинцю роз-
глядається здійснення первинної переробки акумуляторних батарей. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1.

Здійснення планованої діяльності зі збирання та зберігання від-
ходів з метою їх подальшої передачі на утилізацію планується у 
складському приміщення, що є частиною нежитлового виробничого 
будинку, розташованого у промисловій зоні за адресою: м. Дніпро, 
вул. Будівельників, 34. Загальна площа орендованої земельної ділян-
ки складає 500 кв.м. Виробниче приміщення, що планується до екс-
плуатації, складає 360 кв.м. Промисловий майданчик розміщується у 
виробничій зоні району на території земельної ділянки, що відведена 
для здійснення виробничої діяльності. У орендованого приміщення є 
необхідні комунікації та під’їзні шляхи. Проведення підготовчих, мон-
тажних, ремонтних робіт до здійснення планованої діяльності не по-
требує.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт знаходиться 
на території вже існуючого підприємства на правах договору оренди 
виробничого корпусу). 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Планована діяльність забезпечить: підвищення рівня санітарно-

го стану населених пунктів України, створення нових робочих місць, 
покращення економічної ситуації регіону, збільшення обсягів викори-
стання компонентів відходів у якості вторинної сировини, зменшення 
кількості відходів, що будуть захороненні на звалищах і полігонах, та 
дозволить знизити антропогенне навантаження на навколишнє сере-
довище.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо) 

ТОВ «ДНІПРОМЕТСПЛАВ» самостійно не утворює вказаного виду 
відходів. Однак, на об’єкті створено умови для приймання та тимчасо-
вого зберігання таких відходів.

Запланований орієнтовний річний обсяг свинцевмісних відходів 
та відходів розчинів кислот чи основ, що планується до збирання та 

зберігання з метою подальшої передачі на утилізацію спеціалізова-
ним організаціям складає 20 000 т/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - необхідність дотриман-

ня значень граничнодопустимих концентрацій (гігієнічних нормативів) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-за-
хисної зони та найближчої житлової забудови; 

- по забрудненню ґрунтів – дотримання вимог щодо захисту зе-
мельних ділянок від забруднення; - по утворенню виробничих від-
ходів: мінімізація їх утворення і максимально можливе використання 
у виробничому процесі; організація тимчасових місць зберігання і до-
тримання вимог у сфері поводження з відходами згідно з визначеними 
класами небезпеки відходів; 

- по шумовому навантаженню – дотримання дозволених санітар-
них норм акустичного навантаження на межі житлової забудови. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження визначені містобудівною, інженер-

но-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка скла-
лася на території планованої діяльності; 

використання земельних площ в межах земельних ділянок нада-
них в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1
Територія, на якій буде розміщуватися планована діяльність, від-

носиться до промислової зони, в існуючому виробничому приміщенні 
нежитлового будинку, інженерна підготовка і захист території здійс-
нюється існуючою інфраструктурою. Захист території в процесі екс-
плуатації: 

- проведення операції у сфері поводження з відходами здійснюєть-
ся відповідно до вимог діючого законодавства у сфері поводження з 
відходами; 

- вимог санітарного та епідемічного законодавства, що регламен-
тує поводження з відходами відповідно до класів їх небезпеки.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
еколого-інженерна підготовка і захист території територіальної 

альтернативи 1 аналогічні екологоінженерної підготовці і захисту те-
риторії технічної альтернативи 1. 

Дотримання меж санітарно-захисної зони (СЗЗ) та стану шумово-
го режиму відповідно до Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів (Наказ МОЗ України від 19.06.1996 № 
173). 

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житло-

вої забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля») 

Згідно з пунктом 8 частини 2 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля» планована діяльність з поводження з відходами належить 
до першої категорії планованої діяльності та об’єктів, що здійснюють 
операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, 
оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і 
захоронення) і можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля. 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, дов-
кілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати знач-

ний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно 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 дов-
кілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

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

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

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

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

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

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

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей 
період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на-
дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву 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 плано-

ваної діяльності буде 
Ліцензія на провадження господарської діяльності зі збирання та 

зберігання відходів свинцю, сполук свинцю, відпрацьованих батарей 
свинцевих акумуляторів, цілих чи розламаних та відходів, що містять 
як складові або забруднювачі свинець, сполуки свинцю та відходів 
розчинів кислот чи основ.

_______________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)

що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
_______________________________________________________ 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; 
поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 
03035; телефон: +38 044 206 31 40 та +38 044 206 31 13; електронна 
адреса: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа: Тіщенкова Марина Оле-
гівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа) 

К-17-2

_____________________________________________________________________________ 
(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) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
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6 ОФІЦІЙНО

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ
21.04.2021 р. 82/6

РІШЕННЯ
Про затвердження Положення  

про департамент молодіжної політики  
та національно-патріотичного виховання 

Дніпровської міської ради
Керуючись Законом України.«Про місцеве самоврядування в Україні», на під-

ставі рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 «Про затвердження структури 
виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності праців-
ників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами), відповід-
но до листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 
07.04.2021 вх. № 8/1851 міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про департамент молодіжної політики та національно-па-

тріотичного виховання Дніпровської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської місь-

кої ради та голову постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та 
спорту.

Міський голова Б. А. Філатов.

1. Загальні положення
1.1. Департамент молодіжної політики 

та національно-патріотичного виховання 
Дніпровської міської ради (далі - департа-
мент) є виконавчим органом Дніпровської 
міської ради, підконтрольний і підзвітний 
Дніпровській міській раді, підпорядкований 
її виконавчому комітету, міському голові та 
секретарю Дніпровської міської ради.

Департамент утворений і діє на підставі 
рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 
«Про затвердження структури виконавчих 
органів Дніпровської міської ради, загаль-
ної чисельності працівників Дніпровської 
міської ради та її виконавчих органів» (зі 
змінами).

1.2. У своїй діяльності департамент ке-
рується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України і Ка-
бінету Міністрів України, нормативно-пра-
вовими документами Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства молоді та спор-
ту України, рішеннями Дніпровської міської 
ради та її виконавчого комітету, розпоряд-
женнями міського голови, цим Положенням 
та іншими законодавчими актами.

1.3. Департамент є юридичною особою 
публічного права, має самостійний баланс, 
печатку із своїм найменуванням та зобра-
женням Державного Герба України, кадро-
ву печатку, штампи, бланки встановленого 
зразка, загальний та спеціальний реєстра-
ційні рахунки в Державній казначейській 
службі України.

Майно департаменту належить йому на 
правах оперативного управління. Департа-
мент володіє та користується майном, що є 
в його управлінні. Розпорядження майном 
департаменту здійснюється відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

1.4. Структурні підрозділи департаменту 
не мають статусу юридичної особи, діють у 
складі департаменту, керуючись цим Поло-
женням.

1.5. Джерелом формування коштів де-
партаменту є:

1.5.1. Бюджет Дніпровської міської тери-
торіальної громади. 

1.5.2. Інші кошти, що передаються до 
департаменту відповідно до чинного зако-
нодавства в установленому порядку.

1.6. Працівники департаменту отриму-
ють заробітну плату за рахунок бюджету 
Дніпровської міської територіальної грома-
ди.

1.7. Департамент забезпечує реаліза-
цію державної політики у сферах соціаль-
но-гуманітарного розвитку суспільства, 
позашкільної освіти, культури, молодіжної 
політики, соціальної підтримки молоді, на-
ціонально-патріотичного виховання молоді.

2. Засади діяльності департаменту
Департамент здійснює свою діяльність 

на таких засадах і принципах:
- верховенство права;
- забезпечення якості позашкільної 

освіти та освітньої діяльності;
- забезпечення рівного доступу до освіти 

без дискримінації за будь-якими ознаками, 
у тому числі за ознакою інвалідності;

- виховання патріотизму, поваги до куль-
турних цінностей Українського народу, його 
історико-культурного надбання і традицій;

- розвиток інклюзивного освітнього сере-
довища, у тому числі у закладах позашкіль-
ної освіти, найбільш доступних і наближе-
них до місця проживання осіб з особливими 
освітніми потребами;

- забезпечення універсального дизайну 
та розумного пристосування;

- науковий характер освіти;
- різноманітність освіти;
- цілісність і наступність системи освіти;
- прозорість і публічність прийняття та 

виконання управлінських рішень;
- відповідальність і підзвітність органів 

управління позашкільною освітою та за-
кладів позашкільної освіти, інших суб’єктів 
освітньої діяльності перед суспільством;

- інституційне відокремлення функцій 
контролю (нагляду) та функції забезпечен-
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ня діяльності закладів позашкільної освіти, 
молодіжної політики і культури;

- інтеграція з ринком праці;
- нерозривний зв’язок зі світовою та 

національною історією, культурою, націо-
нальними традиціями;

- свобода у виборі видів, форм і темпу 
здобуття освіти, освітньої програми, закла-
ду освіти, інших суб’єктів освітньої діяль-
ності;

- академічна доброчесність;
- академічна свобода;
фінансова, академічна, кадрова та ор-

ганізаційна автономія закладів позашкіль-
ної освіти у межах, визначених законом;

- гуманізм;
- демократизм;
- єдність навчання, виховання та розвит-

ку;
- формування усвідомленої потреби в 

дотриманні Конституції та законів України, 
нетерпимості до їх порушення;

- формування поваги до прав і свобод 
людини, нетерпимості до приниження її 
честі та гідності, фізичного або психічного 
насильства, а також до дискримінації за 
будь-якими ознаками;

- формування громадянської культури та 
культури демократії;

- формування культури здорового спосо-
бу життя, екологічної культури і дбайливого 
ставлення до довкілля;

- невтручання політичних партій в освіт-
ній процес;

- невтручання релігійних організацій в 
освітній процес, крім випадків передбаче-
них чинним законодавством;

- різнобічність та збалансованість ін-
формації щодо політичних, світоглядних та 
релігійних питань;

- державно-громадське управління;
- державно-громадське партнерство;
- державно-приватне партнерство;
- інтеграція у міжнародний освітній та на-

уковий простір;
- нетерпимість до проявів корупції та ха-

барництва;
- доступність для кожного громадянина 

всіх форм і типів освітніх послуг, що нада-
ються державою.

3. Основні завдання департаменту
3.1. Департамент утворений для здій-

снення в межах чинного законодавства 
України організаційних повноважень з ме-
тою задоволення потреб та інтересів тери-
торіальної громади у сферах соціально-гу-
манітарного розвитку, освіти, культури, 
молодіжної політики, національно-патріо-
тичного виховання молоді, дітей і дорослих.

3.2. Основними завданнями департа-
менту є:

3.2.1. Реалізація політики міської ради у 
сферах соціально-гуманітарного розвитку, 
позашкільної освіти, роботи з молоддю, на-
ціонально-патріотичного виховання.

3.2.2. Забезпечення виконання актів за-
конодавства України у сферах, що відне-
сені до відання департаменту.

3.2.3. Здійснення контролю за дотри-
манням законодавства у сферах, що відне-
сені до відання департаменту.

3.2.4. Створення умов для здобуття гро-
мадянами позашкільної освіти у закладах, 
що підпорядковані міській раді.

3.2.5. Співпраця з професійно-техніч-
ними закладами освіти державної форми 
власності з метою підвищення рівня під-
готовки та використання кваліфікованих 
робітників і молодших спеціалістів у го-
сподарчо-економічному комплексі міста, 
сприяння працевлаштуванню та зайнятості 
молоді.

3.2.6. Співпраця із закладами вищої 
освіти І—II та III—IV рівнів акредитації на 
умовах угод про співробітництво з метою 

підвищення рівня підготовки та використан-
ня спеціалістів з вищою освітою, молодших 
спеціалістів у господарчо-економічному 
комплексі міста та більш повного викори-
стання науково-технічного потенціалу за-
кладів вищої освіти.

3.2.7. Виконання програм і здійснення 
заходів, спрямованих на забезпечення со-
ціального і правового захисту дітей та мо-
лоді, сприяння їх соціальному становленню 
і розвитку, запобігання бездоглядності та 
профілактика правопорушень серед дітей 
та молоді, запобігання насильству в сім’ї.

3.2.8. Створення умов для розвитку 
культури, сприяння відродженню та ро-
звитку традицій і культури української нації, 
етнічної, культурної і мовної самобутності 
корінних народів.

3.2.9. Сприяння відродженню осередків 
традиційної народної творчості, національ-
но-культурних традицій населення, худож-
ніх промислів і ремесел.

3.2.10. Проведення інформаційно-про-
світницької роботи з метою донесення до 
населення України, закордонних українців 
змісту (суті) українських суспільно-держав-
них (національних) цінностей формування 
української громадянської ідентичності.

3.2.11. Підтримка та інформування на-
селення України про діяльність українсь-
ких молодіжних громадських об’єднань, 
що заборонялись і переслідувались окупа-
ційними та радянським режимами, в тому 
числі українського пластового руху (Пласт), 
Спілки української молоді, що збереглися 
в закордонних українців та відновили свою 
діяльність в Україні із здобуттям незалеж-
ності.

3.2.12. Організація проведення держав-
них, міських свят, культурно- мистецьких 
заходів, фестивалів, конкурсів, спортивних 
змагань.

3.2.13. Здійснення заходів, спрямованих 
на забезпечення рівних прав і можливостей 
для участі жінок та чоловіків у політичному, 
економічному і культурному житті міста, у 
тому числі молоді.

3.2.14. Підготовка та раціональне вико-
ристання кадрів у сферах, що віднесені до 
відання департаменту.

3.2.15. Сприяння діяльності молодіж-
них та інших громадських організацій, що 
здійснюють політику у сфері позашкільної 
освіти, культури, роботи з молоддю, со-
ціальної підтримки молоді, національно-па-
тріотичного виховання.

3.2.16. Сприяння створенню центрів на-
ціонально-патріотичного виховання на базі 
діючої мережі закладів освіти та культури, 
у тому числі шляхом їх реорганізації, пере-
профілювання тощо, з урахуванням потреб 
та фінансових можливостей. Розвиток на-
пряму національно-патріотичного вихован-
ня у молодіжних центрах, закладах культу-
ри та освіти.

3.2.17. Організація та проведення кон-
курсів з визначення проектів національ-
но-патріотичного виховання, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, 
для реалізації яких надається фінансова 
підтримка.

3.2.18. Розширення міжнародного спів-
робітництва, здійснення системи заходів, 
спрямованих на підвищення його ефектив-
ності.

3.2.19. Забезпечення виконання рішень 
міської ради, виконавчого комітету міської 
ради, розпоряджень міського голови з пи-
тань, що віднесені до відання департамен-
ту.

4. Повноваження департаменту
4.1. Департамент відповідно до по-

кладених на нього завдань здійснює такі 
повноваження:

4.1.1. Оперативне та стратегічне керів-
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ництво структурними підрозділами депар-
таменту.

4.1.2. Створення структурних підрозділів 
при департаменті без статусу юридичної 
особи згідно з відповідними норматив-
но-правовими актами України, рішеннями 
міської ради, іншими нормами чинного за-
конодавства України. Штатні розклади цих 
структурних підрозділів затверджуються 
директором департаменту та секретарем 
Дніпровської міської ради. Працівники та-
ких структурних підрозділів не є посадо-
вими особами місцевого самоврядування. 
Структурні підрозділи при департаменті 
утримуються за рахунок коштів бюджету 
Дніпровської міської територіальної грома-
ди.

4.1.3. У межах чинного законодавства 
здійснення супроводу підпорядкованих 
закладів позашкільної освіти, молодіжних 
центрів, організація їх матеріально-техніч-
ного та фінансового забезпечення.

4.1.4. Організація виконання державних 
програм, розроблення і реалізація міських 
програм розвитку закладів, підпорядкова-
них департаменту, надання пропозицій до 
проекту Програми економічного і соціаль-
ного розвитку міста.

4.1.5. Здійснення у межах своєї компе-
тенції інспектування закладів освіти, куль-
тури, фізичної культури і спорту незалежно 
від типів і форм власності, що належать 
до сфери управління органів місцевого 
самоврядування, забезпечення гласності 
його результатів.

4.1.6. Підготовка пропозицій до проекту 
бюджету Дніпровської міської територіаль-
ної громади щодо фінансування місцевих 
програм, їх розвитку.

4.1.7. Подання у встановленому чин-
ним законодавством порядку статистичної 
звітності про стан і розвиток галузей, які 
перебувають у сфері управління департа-
менту, організація з цією метою збирання 
та опрацювання інформації і формування 
банку даних.

4.1.8. Визначення потреб у закладах, 
підпорядкованих департаменту, та подання 
пропозицій до виконавчого комітету міської 
ради щодо удосконалення їх мережі від-
повідно до соціально-економічних і куль-
турно-освітніх потреб міста за наявності 
необхідної матеріально-технічної, науко-
во-методичної бази тощо.

4.1.9. Прогнозування розвитку галузей, 
що віднесені до відання департаменту.

4.1.10. Інформування населення про 
стан та перспективи розвитку галузей, що 
віднесені до відання департаменту за від-
повідним запитом.

4.1.11. Погодження статутів закладів, 
установ та підприємств, підпорядкованих 
департаменту.

4.1.12. Погодження положень про колегії 
структурних підрозділів при департаменті 
відповідно до норм рішень міської ради та 
вимог чинного законодавства України.

4.1.13. Внесення пропозицій щодо об-
сягів бюджетного фінансування закладів, 
установ та підприємств, підпорядкованих 
департаменту, аналіз використання бюд-
жетних коштів.

4.1.14. Погодження проектів будівництва 
нових закладів позашкільної освіти та мо-
лодіжних центрів, сприяння їх раціонально-
му розміщенню.

4.1.15. Контроль за додержанням під-
порядкованими департаменту закладами, 
установами та підприємствами умов чин-
ного законодавства України.

4.1.16. Забезпечення здійснення заходів 
щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.17. Здійснення контролю за дотри-
манням правил техніки безпеки, охорони 
праці, протипожежної безпеки і санітарного 

режиму у закладах, установах та підприєм-
ствах, підпорядкованих департаменту, та 
надання методологічної допомоги у прове-
денні відповідної роботи.

4.1.18. Забезпечення у межах своїх 
повноважень виконання завдань мобіліза-
ційної підготовки, цивільного захисту насе-
лення.

4.1.19. Забезпечення у межах своїх 
повноважень реалізації державної політики 
стосовно захисту інформації з обмеженим 
доступом.

4.1.20. Забезпечення захисту персо-
нальних даних.

4.1.21. Забезпечення соціального за-
хисту, охорони життя, здоров’я та захисту 
прав працівників та учнів (вихованців) кому-
нальних закладів, установ та підприємств, 
підпорядкованих департаменту.

4.1.22. Забезпечення доступу до публіч-
ної інформації, розпорядником якої є де-
партамент.

4.1.23. Розгляд пропозицій, заяв і скарг 
громадян, вжиття відповідних заходів щодо 
усунення причин, через які виникають скар-
ги.

4.2. У сфері позашкільної освіти, мо-
лодіжної роботи, національно- патріотич-
ного виховання та тендерної політики до 
компетенції департаменту належать такі 
повноваження:

4.2.1. Контроль за дотриманням зако-
нодавства у галузі позашкільної освіти, 
Державного стандарту позашкільної освіти 
комунальними закладами позашкільної 
освіти міста Дніпра усіх типів.

4.2.2. Забезпечення у межах своїх 
повноважень виконання Конституції Украї-
ни щодо функціонування української мови, 
як державної, у закладах та установах 
освіти та культури всіх типів.

4.2.3. Вивчення потреби та внесення 
пропозицій відповідно до чинного зако-
нодавства про утворення, реорганізацію, 
ліквідацію комунальних закладів, установ 
та підприємств.

4.2.4. Контроль за дотриманням кому-
нальними закладами позашкільної освіти 
усіх типів законодавства у сфері позашкіль-
ної освіти, державних вимог щодо змісту, 
рівня та обсягу освітніх послуг відповідно 
до рівня і профілю навчання.

4.2.5. Сприяння задоволенню освітніх 
запитів представників національних мен-
шин.

4.2.6. Надання методологічної допомоги 
в організації та проведенні у встановлено-
му порядку інтелектуальних і творчих кон-
курсів та інших змагань серед учнів.

4.2.7. Надання навчально-методичних 
рекомендацій керівникам комунальних за-
кладів, установ та підприємств, підпорядко-
ваних департаменту.

4.2.8. Сприяння навчально-методично-
му забезпеченню комунальних закладів по-
зашкільної освіти.

4.2.9. Контроль та аналіз використан-
ня у комунальних закладах позашкільної 
освіти коштів бюджету Дніпровської місь-
кої територіальної громади, а також коштів 
спеціального фонду закладу для задово-
лення матеріально-побутових потреб вихо-
ванців.

4.2.10. Координація зусиль органів вико-
навчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності у вирішенні 
питань соціального захисту дітей та органі-
зації роботи щодо запобігання бездогляд-
ності і правопорушенням серед них.

4.2.11. Створення інклюзивних груп у 
закладах позашкільної освіти на підставі 
письмового звернення батьків або закон-
них представників особи з особливими 
освітніми потребами.

4.2.12. Розроблення і здійснення само-
стійно або разом із відповідними органами 
виконавчої влади, виконавчими органами 
місцевого самоврядування, підприємства-
ми, установами та організаціями незалеж-
но від форми власності, громадськими 
організаціями заходів щодо забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів дітей, за-
побігання вчиненню ними правопорушень, 
контроль за виконанням цих заходів.

4.2.13. Сприяння створенню безпечного 
освітнього середовища в закладах освіти 
та організація здійснення заходів для на-
дання соціальних і психолого- педагогіч-
них послуг вихованцям, які вчинили булінг 
(цькування), мобінг, стали їх свідками або 
постраждали від них.

4.2.14. З метою організації освітнього 
процесу у закладах охорони здоров’я за-
кріплення закладів освіти за відповідними 
закладами охорони здоров’я згідно з ви-
могами чинного законодавства України, на 
підставі договорів про співпрацю.

4.2.15. Прогнозування потреб міста у пе-
дагогічних працівниках і спеціалістах.

4.2.16. Організація проведення атестації 
педагогічних і керівних кадрів закладів по-
зашкільної освіти відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних пра-
цівників України.

4.2.17. Забезпечення створення у закла-
дах позашкільної освіти інклюзивного освіт-
нього середовища.

4.2.18. Здійснення контролю за недо-
пущенням привілеїв чи обмежень (дис-
кримінації) за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, віку, інвалідності, етнічного та 
соціального походження, сімейного та май-
нового стану, місця проживання, за мовни-
ми або іншими ознаками.

4.2.19. Здійснення контролю за дотри-
манням установчих документів закладами 
позашкільної освіти.

4.2.20. Формування і затвердження ка-
лендарного плану проведення заходів із 
молодіжної політики.

4.2.21. Організація і проведення заходів, 
передбачених календарним планом мо-
лодіжних заходів, у межах коштів, виділе-
них на розвиток та реалізацію молодіжної 
політики.

4.2.22. Сприяння діяльності дитячих та 
молодіжних організацій, творчих об’єднань, 
товариств, функціонуванню молодіжних 
центрів, дитячих та підліткових клубів.

4.2.23. Здійснення в межах повноважень 
заходів щодо активізації міжнародного спів-
робітництва з питань, що належать до ком-
петенції департаменту.

4.2.24. Організація участі у міжнарод-
них та національних програмах розвитку 
молодіжної політики, програмах обміну мо-
лоді.

4.2.25. Сприяння в установленому по-
рядку інформаційно-пропагандистській і 
видавничій діяльності з питань молодіжної 
політики та національно- патріотичного ви-
ховання, розробки організаційно-методич-
них матеріалів, інструкцій, друкованої про-
дукції та поліграфічних матеріалів.

4.2.26. Вивчення потреби та внесення 
пропозицій до виконавчого комітету міської 
ради про утворення позашкільних закладів 
освіти, центрів дитячої та юнацької твор-
чості, допризовної підготовки, сприяння їх 
матеріальній підтримці.

4.2.27. Координація роботи позашкіль-
них закладів освіти, сім’ї та громадськості, 
пов’язаної з вихованням дітей та молоді, 
організацією їх дозвілля.

4.2.28. Координація роботи, пов’язаної із 
здійсненням у закладах освіти професійної 
орієнтації учнів.

4.2.29. Сприяння працевлаштуванню та 

зайнятості молоді, розвитку молодіжної під-
приємницької діяльності.

4.2.30. Організація діяльності органів уч-
нівського та студентського самоврядування 
у закладах освіти.

4.2.31. Здійснення заходів щодо мораль-
но-духовного та патріотичного виховання 
молоді.

4.2.32. Організація діяльності консульта-
тивно-дорадчих органів з питань реалізації 
молодіжної політики та політики у сфері на-
ціонально-патріотичного виховання.

4.2.33. Удосконалення в межах повнова-
жень системи пошуку і відбору талановитих 
та обдарованих дітей і молоді, сприяння їх 
підтримці.

4.2.34. Забезпечення умов для інтелек-
туального і культурного розвитку талано-
витої молоді шляхом організації та про-
ведення фестивалів, конкурсів, виставок, 
змагань та інших заходів, що сприяють 
інтелектуальному і культурному розвитку 
молоді.

4.2.35. Підготовка клопотань щодо при-
своєння та підтвердження почесних

звань.
4.2.36. Координація, контроль та аналіз 

діяльності, використання коштів бюджету 
Дніпровської міської територіальної гро-
мади, а також коштів закладів, установ, 
підприємств для задоволення матеріаль-
но-побутових потреб дітей у підзвітних за-
кладах.

4.2.37. Координація роботи з дітьми 
пільгової категорії та сприяння адаптації і 
соціалізації дітей та молоді з особливими 
освітніми потребами.

4.2.38. Надання підтримки щодо реалі-
зації проектів, які направлені на форму-
вання та розвиток молодіжної політики, 
національно-патріотичного виховання та 
позашкільної освіти.

4.2.39. Удосконалення системи організа-
ції масового дозвілля населення та прове-
дення у місті масових і культурно-видовищ-
них заходів.

4.2.40. Погодження питання надання у 
користування нерухомого майна, яке пере-
буває на балансі закладів, установ та під-
приємств, підпорядкованих департаменту.

4.2.41. Самостійне здійснення бухгал-
терського обліку коштів і майна депар-
таменту, надання відомостей на вимогу 
органів, яким надано право контролю за 
діяльністю департаменту.

4.2.42. Ведення обліку і складання бух-
галтерської звітності по субвенціях з дер-
жавного бюджету, проведення аналізу 
фінансування виконаних робіт та подання 
звітів у відповідні інстанції.

4.2.43. Проведення фінансування, ве-
дення обліку і складання звітності, аналіз 
використання коштів та подання відповід-
них звітів.

4.2.44. Затвердження кошторисів та 
приймання фінансових звітів закладів, 
установ та підприємств, підпорядкова-
них департаменту у випадках та порядку, 
визначених законодавством.

4.2.45. Здійснення контролю за фінан-
сово-господарською діяльністю закладів, 
установ та підприємств, підпорядкованих 
департаменту.

4.2.46. Організація і ведення кадрової 
роботи структурних підрозділів департа-
менту та структурних підрозділів, створе-
них при департаменті.

4.2.47. Здійснення вивчення ділових яко-
стей та добір кандидатур на посади керів-
ників закладів, установ та підприємств, під-
порядкованих департаменту.

4.2.48. Призначення (прийняття на робо-
ту) і звільнення працівників департаменту, 
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його структурних підрозділів та підрозділів, 
створених при департаменті, згідно з чин-
ним законодавством України.

4.2.49. Призначення (прийняття на ро-
боту) і звільнення керівників закладів, 
установ та підприємств, підпорядкованих 
департаменту, згідно з чинним законодав-
ством України.

4.2.50. Організація проведення підготов-
ки, перепідготовки, професійної переорієн-
тації та підвищення кваліфікації працівників 
департаменту, закладів, установ та під-
приємств, підпорядкованих департаменту.

4.2.51. Розгляд пропозицій щодо зао-
хочення та нагородження працівників де-
партаменту, керівників закладів, установ 
та підприємств, підпорядкованих департа-
менту, фінансування яких здійснюється з 
бюджету Дніпровської міської територіаль-
ної громади. Застосування до визначених у 
цьому пункті осіб заходів дисциплінарного 
впливу.

4.2.52. Порушення клопотань про наго-
родження відзнаками міського голови діячів 
освіти, культури та мистецтв, фізичної куль-
тури і спорту, діячів молодіжного руху.

4.2.53. Сприяння наданню працівникам 
департаменту, закладів, установ та під-
приємств, підпорядкованих департаменту, 
державних гарантій, передбачених законо-
давством, вжиття заходів для їх соціально-
го захисту.

4.2.54. Затвердження установчих доку-
ментів закладів, установ та підприємств, 
підпорядкованих департаменту, їх нової ре-
дакції та змін до них.

4.2.55. Здійснення контролю за дотри-
манням установчих документів закладів, 
установ та підприємств, підпорядкованих 
департаменту.

4.3. Напрямки діяльності департаменту 
та його повноваження, які стосуються за-
безпечення реалізації державної політики 
у сфері позашкільної освіти, культури, мо-
лоді, що не визначені у цьому Положенні, 
передбачаються законодавством України.

5. Права департаменту
Для реалізації наданих повноважень де-

партамент має право:
5.1. Звертатись та одержувати у вста-

новленому порядку від органів виконавчої 
влади, підприємств, установ і організацій, 
незалежно від форм власності, необхідну 
інформацію, документи і матеріали, необ-
хідні для виконання покладених на нього 
завдань.

5.2. Залучати спеціалістів органів вико-
навчої влади, підприємств, установ та ор-
ганізацій (за погодженням з їх керівниками) 
для розгляду питань, що належать до його 
компетенції.

5.3. Взаємодіяти з відповідними про-
фільними комісіями міської ради та з інши-
ми виконавчими органами міської ради, ор-
ганами місцевого самоврядування, а також 
підприємствами, установами, організація-
ми, громадянами та їх об’єднаннями.

5.4. Видавати у межах своєї компетенції 
накази, які є обов’язковими для виконан-
ня структурними підрозділами, закладами, 
установами та підприємствами, підпоряд-
кованими департаменту, їх посадовими 
особами.

5.5. Контролювати виконання власних 
наказів та порушувати питання про притяг-
нення до відповідальності осіб, винних у 
невиконанні наказів департаменту.

5.6. Скликати в установленому порядку 
наради з питань, що належать до його ком-
петенції.

5.7. Розробляти проекти нормативних 
актів органу місцевого самоврядування, а 
саме: рішень міської ради, рішень виконав-
чого комітету міської ради, розпоряджень 
міського голови в межах наданих йому 
повноважень.

5.8. За дорученням міського голови ве-
сти переговори з іноземними підприємства-
ми та організаціями, підприємствами, ор-
ганізаціями та установами України з питань, 
які належать до компетенції департаменту, 
підписувати відповідні угоди та контракти, 
укладати в установленому порядку угоди 
про співробітництво з науковими установа-
ми, неурядовими організаціями тощо.

5.9. Отримувати від закладів, установ та 
підприємств, підпорядкованих департамен-
ту статистичну звітність та іншу інформа-
цію, необхідну для здійснення покладених 
на департамент функцій.

5.10. Отримувати від закладів, установ 
та підприємств, підпорядкованих депар-
таменту бухгалтерську та іншу фінансову 
звітність.

5.11. Користуватися іншими правами 
для здійснення покладених на департа-
мент завдань та функцій, передбачених 
чинним законодавством України.

6. Структура та організація роботи
6.1. Загальна чисельність працівників 

департаменту затверджується рішенням 
міської ради; штатні розписи та структура - 
секретарем Дніпровської міської ради.

6.2. Штатні розписи структурних 
підрозділів, утворених при департаменті, 
структура та кошториси затверджуються 
секретарем Дніпровської міської ради.

6.3. Управління департаментом здійс-
нює директор департаменту, який безпо-
середньо підпорядкований міському голові 
та секретарю Дніпровської міської ради. 
Директор департаменту призначається на 
посаду та звільняється з посади міським 
головою в порядку, визначеному чинним 
законодавством України.

6.4. Безпосередні повноваження струк-
турних підрозділів департаменту та по-
рядок діяльності визначаються окремими 
положеннями, які затверджуються директо-
ром департаменту.

7. Керівництво департаменту
7.1. Директор департаменту:
7.1.1. Здійснює загальне керівництво 

діяльністю департаменту.
7.1.2. Затверджує посадові інструкції 

всіх працівників департаменту.
7.1.3. Призначає (приймає на роботу) і 

звільняє працівників департаменту, його 
структурних підрозділів та підрозділів, 
створених при департаменті, керівників 
закладів, установ та підприємств, підпо-
рядкованих департаменту, згідно з чинним 
законодавством України.

7.1.4. Розглядає пропозиції щодо при-
своєння працівникам департаменту рангів, 
установлення їм розмірів надбавки за ви-
сокі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи та преміювання, 
нагородження; порушує питання застосу-
вання заохочень та притягнення до від-
повідальності працівників департаменту, а 
також з інших кадрових питань.

7.1.5. Організовує та контролює вико-
нання рішень міської ради, виконавчого 

комітету міської ради та розпоряджень 
міського голови в межах повноважень.

7.1.6. У межах повноважень видає нака-
зи, організовує та контролює їх виконання.

7.1.7. Організовує інформаційне та ма-
теріально-технічне забезпечення, ведення 
діловодства, обліку та звітності департа-
менту.

7.1.8. Організовує проходження на-
вчальної та виробничої практики учнями 
та студентами (підписує договори та видає 
відповідні накази).

7.1.9. Діє від імені департаменту та 
представляє його у відносинах із держав-
ними та громадськими організаціями, під-
приємствами, установами та організаціями, 
фізичними і юридичними особами - суб’єк-
тами господарювання та громадянами (без 
довіреності).

7.1.10. Веде особистий прийом грома-
дян.

7.1.11. Забезпечує підготовку проектів рі-
шень і внесення їх на розгляд міської ради 
та її виконавчого комітету, а також проектів 
розпоряджень міського голови, доведення 
до виконавців нормативних та розпоряд-
чих документів з питань, віднесених до їх 
повноважень.

7.1.12. Виступає розпорядником коштів 
департаменту у межах, затверджених бюд-
жетом Дніпровської міської територіальної 
громади, та забезпечує їх використання 
відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

7.1.13. Організовує ведення бухгалтер-
ського обліку та забезпечення фіксування 
фактів здійснення всіх господарських опе-
рацій у первинних документах, збереження 
оброблення документів, регістрів і звітності 
протягом установленого терміну.

7.1.14. Укладає та розриває договори 
(контракти), стороною в яких виступає де-
партамент, а також у межах повноважень 
департаменту.

7.1.15. Інформує громаду про стан вико-
нання повноважень, покладених на депар-
тамент.

7.1.16. Розглядає пропозиції щодо за-
охочення і нагородження керівників за-
кладів, установ та підприємств, підпоряд-
кованих департаменту, фінансування яких 
здійснюється з бюджету Дніпровської місь-
кої територіальної громади. Застосовує до 
визначених у цьому пункті осіб заходи дис-
циплінарного впливу відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

7.1.17. Має право делегувати повнова-
ження щодо кадрових, цивільно- правових, 
господарських та організаційних питань 
керівникам структурних підрозділів депар-
таменту за напрямами роботи.

7.1.18. Має право делегувати право під-
пису договорів, бухгалтерської, договірної, 
платіжної та технічної документації праців-
никам департаменту.

7.1.19. Здійснює інші повноваження від-
повідно до покладених завдань та наданих 
повноважень.

7.2. Обов’язки директора департаменту 
під час його відсутності виконує заступник 
директора департаменту відповідно до 
розпорядження міського голови або особа, 
на яку покладаються ці обов’язки згідно із 
зазначеним розпорядженням.

7.3. Для вирішення питань, що належать 
до компетенції департаменту, можуть утво-
рюватися дорадчі органи у складі директора 
департаменту та керівників інших виконав-
чих органів міської ради. До складу дорад-

чих органів можуть також входити керівники 
підприємств, установ та організацій, а також 
громадських організацій. Склад дорадчих 
органів затверджується міським головою за 
поданням директора департаменту.

8. Відповідальність
8.1. Директор департаменту несе персо-

нальну відповідальність за:
8.1.1. Виконання покладених на депар-

тамент завдань та здійснення ним функцій і 
повноважень відповідно до цього Положен-
ня та законодавства України.

8.1.2. Відповідність прийнятих ним рі-
шень вимогам чинного законодавства 
України.

8.1.3. Виконання рішень міської ради, її 
виконавчого комітету, доручень та розпо-
ряджень міського голови, а також доручень 
посадових осіб міської ради та виконавчого 
комітету міської ради, наділених повнова-
женнями щодо координації роботи депар-
таменту.

8.1.4. Своєчасну та достовірну інформа-
цію і надання звітів з питань, що належать 
до повноважень департаменту.

8.1.5. Стан діловодства, бухгалтерсько-
го обліку та звітності в департаменті. 

8.1.6. Дотримання норм чинного законо-
давства України у сфері доступу до публіч-
ної інформації.

8.2. Працівники департаменту несуть 
відповідальність, встановлену нормами 
чинного законодавства України, в межах, 
визначених їх посадовими обов’язками.

9. Фінансування видатків департа-
менту

9.1. Фінансування видатків департамен-
ту здійснюється з бюджету Дніпровської 
міської територіальної громади згідно із за-
твердженим кошторисом та інших коштів, 
що передаються до департаменту відповід-
но до чинного законодавства в установле-
ному порядку.

9.2. Департамент є головним розпоряд-
ником коштів.

9.3. Директор департаменту має право 
вносити пропозиції щодо зміни та уточнен-
ня кошторису витрат.

10. Заключні положення
10.1. Департаменту забороняється роз-

поділ отриманих доходів (прибутків) або 
їх частин серед працівників департаменту 
(крім оплати їх праці, нарахування єдиного 
соціального внеску) та інших, пов’язаних із 
ними осіб.

10.2. Передача активів департаменту 
одній або кільком неприбутковим організа-
ціям відповідного виду або зарахування до 
доходу бюджету здійснюється у разі припи-
нення діяльності департаменту (у резуль-
таті ліквідації, злиття, поділу, приєднання 
або перетворення).

10.3. Доходи (прибутки) використову-
ються департаментом виключно для фінан-
сування видатків на утримання, реалізацію 
мети (цілей, завдань) та напрямів діяль-
ності, визначених у цьому Положенні.

10.4. Припинення діяльності департа-
менту здійснюється за рішенням міської 
ради або у встановленому порядку від-
повідно до вимог чинного законодавства 
України.

10.5. Зміни до цього Положення вно-
сяться у порядку, встановленому для його 
затвердження. 

Міський голова Б. А. Філатов.

Закінчення. Початок на стор. 6-7
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Департамент інформаційної  діяльності 
та комунікацій з громадськістю ДніпроОДА

На Дніпропетровщині 
стартувала онлайн-школа 

раннього втручання 

ТАМ навчатимуть допомагати дітям, які ма-
ють порушення розвитку або знаходяться у 

групі ризику. Про це розповіли в Департаменті 
соцзахисту населення Дніпропетровської ОДА. 
«Принцип раннього втручання – якомога швидше 
виявити проблему зі здоров’ям, вчасно її скорегува-
ти. А ще – навчити родину гармонійно жити, на-
віть якщо дитина має серйозний діагноз», – розпо-

віли в Департаменті. Основам такого підходу на-
вчають в онлайн-школі. Вона триватиме три міся-
ці.  Загалом учасниками курсу стануть понад 100 
людей. Це працівники департаментів соціального 
захисту громад, освітяни, лікарі, соціальні праців-
ники. «Хочемо донести філософію раннього втру-
чання – коли розвивається не лише дитина, а й вся 
родина. Розповісти, наскільки важливо використо-

вувати таку систему на практиці. Поділитися 
конкретними методиками», – розповіла голова 
ГО «Ангел дитинства» Наталя АЛЕКСЄЄВА.

Дніпропетровщина – один з пілотних регіонів, 
де запроваджують послуги раннього втручання. 

Душа, живи как все в природе,
Люби неведомую цель.
Смотри, на синем небосводе
Опять зацарствовал апрель.

Всё опьянилось тонким хмелем –
И свет, и воздух, и глаза.
Всё дышит радостным апрелем,
Во всё проникла бирюза.

Всё верит: чудо совершится,
Воскреснет жизнь – и в этом цель.
Мир лучезарно возродится, –
Ведь снова царствует апрель.

Лишь ты одна во всей вселенной,
Весну сознаньем заглуша,
Не можешь быть светло-блаженной,
Порабощённая душа.

О, будь как все, вернись к природе,
Сознаний бремя удали,
Прильни к лучам на небосводе
И к вешним трепетом земли.

И чудо жизни совершится –
Воскреснешь ты – и в этом цель.
Мир лучезарно озарится, –
Ведь снова царствует апрель.

Виктор ГОФМАН

АНЮТКА  ЧУДО: МЕНЯ ЗОВУТ АННА МАКСЮТА, НО 
МНОГИЕ МЕНЯ ЗНАЮТ В СОЦСЕТЯХ 

И ЮТУБЕ КАК АНЮТА РЫЖЕЕ ЧУДО.  
Недавно я увидела в фейсбуке объявление про интересный проект и подала заявку. 
Через какое-то время мне перезвонили и поздравили, что я прошла конкурс заявок. 
Так я попала в «Ініціативу «Матусі в бізнесі: розширення економічних можливо-
стей для жінок як протидія наслідкам пандемії COVID-19», реалізовану Громад-
ською організацією «Центр розвитку освіти, науки та інновацій НТУ «Дніпровська 
політехніка» та партнерами у межах спільного проєкту Уряду Швеції та Програми 
розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». 

И я хочу реализовать проект в Павлограде по организации сплавов и проката 
байдарок. Сейчас я дописываю свой бизнес-план, и мы инициативной группой 
уже в марте сходили в разведку маршрутов и разработали стратегию. Мы бу-
дем устраивать как однодневные туры с посещением интересных туристических 
мест (это Мавринский Майдан и т.д.) или тематические йога туры, психологи-
ческие тренинги или неформальное образование и т.д.., также и многодневные 
сплавы. Еще планируем комфортабельные туры с ночевками на турбазах. Наши 
будущие участники получат нашу заботу о них на протяжении тура, хорошие 
эмоции, воспоминания и новые знакомства! Мой проект о незабываемом актив-
ном отдыхе на природе как компанией, так и для семей с детьми. 

В воскресенье мы собрались 
компанией моих друзей, партне-
ров и единомышленников, чтоб по-
снимать видео с высоты птичьего 
полета нашего сплава, для даль-
нейшего использования этого фо-
то-видео контента в рекламе. Нам 
сопутствовала хорошая погода, мы 
посетили Мавринский Майдан, об-
щались, играли в игры, варили вку-
сный борщ, купались, занимались 
флай-йогой и гребли веслами.

Среди участников были и Павло-
град, и Терновка, и Днепр. А так же 
были: заслуженный учитель инфор-
матики Украины, тренеры по туриз-
му, шахтеры, велопутешественники, 
спортсмены, волонтеры, активисты, 
дети и просто замечательные люди.

ВЕСНА — час оновлень, причому це сто
сується і нашого організму. Усі системи 

виходять з «зимової сплячки» і починають 
більш активну роботу. У цей період може ви
явитися, що нам не вистачає деяких елемен
тів і вітамінів, що може призвести до збоїв. 
Найчастіше ми відчуваємо загальну втому, 
яка не дає повноцінно насолоджуватися жит
тям. Сьогодні ми вирішили розповісти тро
хи про вітаміни, з дефіцитом яких ми часто 
зіштовхуємося у весняний період.

Вітамін А. Один з найважливіших вітамінів 
для нашого організму. Щойно його стає менше 
за норму, починаються проблеми зі шкірою, 
з’являються запалення і усі хронічні хвороби 
турбують набагато частіше. Заповнити нестачу 
вітаміну А допомагають такі продукти, як куря-
чі яйця, печінка, деякі види риби і вершкове 
масло. Крім того, додайте у свій раціон більше 
овочів: гарбуз, морква і болгарський перець ві-
домі своїм багатим складом вітамінів, особли-
во багато у них міститься вітаміну А. Особливо 
важливий вітамін А для розвитку дитини, тож 
намагайтеся контролювати рівень цього важ-
ливого елемента в організмі усієї родини.

Вітамін В. Велика група вітамінів, з неста-
чею яких ми зіштовхуємося найчастіше. Лю-
дина, що відчуває дефіцит вітаміну В, стає 
дратівливою, втрачає сон, її починає пере-

слідувати неймовірна втома, а апетит зни-
кає майже зовсім. Якщо ви помічаєте за со-
бою подібні симптоми, здайте аналіз крові і 
спробуйте вживати у їжу молоко, сир, печін-
ку, червоне м'ясо і горіхи. Також балуйте себе 
фруктовими тарілками, на яких мають бути 
диня, апельсин, яблуко і виноград. Найнепри-
ємніше — вітаміни групи В легко вимиваються 
з організму, тож важливо більш пильно сте-
жити за їх рівнем.

Вітамін Е. Важливий вітамін для жіночого здо-
ров’я. Його нестача може також позначатися на 
проникності судин — дуже часто люди з дефіци-
том вітаміну Е помічають на шкірі червоні точки, 
схожі на родимки, а насправді проблема полягає 
у витонченні судин. Однак найчастіше симптоми 
дефіциту вітаміну Е проявляються саме у статевій 
системі людини. Недаремно гінекологи практич-
но усіх пацієнток перевіряють саме на нестачу 
вітаміну Е в організмі. Вітамін міститься у зерно-
вих, рослинній олії, насінні і шипшині. Спробуйте 
трохи урізноманітнити свій раціон, щоб знизи-
ти ризики розвитку нестачі вітаміну Е і уникнути 
неприємних наслідків, і все ж таки не лінуйтеся 
здавати аналіз хоча б раз на рік.

Вітамін D. Отримати вітамін D досить 
складно у тій кількості, у якій він необхідний 
дорослій людині, особливо у тих випадках, як-
що ви живете у середній смузі, де сонце — не-
частий гість. Вітамінні добавки можуть допо-
могти заповнити будь-яку нестачу вітамінів, 
проте перед їх прийомом проконсультуйтеся 
зі своїм лікарем. Вітамін D також допомагає 
підтримувати імунітет, допомагає зберегти 
міцними кістки і бере участь у регуляції обмін-
них процесів. Найбільше вітаміну D міститься 
у жирній рибі, грибах і твердому сирі.

Я К И Х  В І Т А М І Н І В 
Н А М  Н А Й Ч А С Т І Ш Е
 НЕ ВИСТАЧАЄ НАВЕСНІ

НА ДУМКУ політолога Володимира ФЕСЕНКА, ці два 
роки дуже різні: до кінця 2019 року – одна стратегія дій, 

потім був перехідний період (початок 2020 року і до почат-
ку епідемії), а ще пізніше тривалий період – протистояння 
новим викликам: і пандемії коронавірусу, і соціально-еконо-
мічній кризі, пов’язаній з цією пандемією. За останній місяць 
бачимо знову нові проблеми й виклики, зокрема загострен-
ня відносин з Росією і ризик агресії на Донбасі.  «Головне, 
що б я відзначив, - каже В.Фесенко, – Зеленський міняєть-
ся... Президент зрозумів, що потрібно зміцнювати свою ко-
манду і долучати людей з досвідом. Початок минулого року 
став періодом певної кадрової реконструкції. Тоді (лютий-бе-
резень) відбувся поворот із кадрових питань. Це також, я га-

даю, було пов’язано з викликами пандемії. Були помилки і 
проблеми, а кадрові пошуки і досі тривають. 

Стосовно міжнародних стосунків і міжнародної політики, 
то тут теж сталися зміни. На перших порах у Зеленського 
були такі очікування, що головне – рішучість і швидкі змі-
ни. Та він достатньо швидко зрозумів, що, для прикладу, в 
питанні війни і миру швидкі рішення неможливі.  Останній 
рік для Президента України видався дуже суперечливим у 
переговорах. Але, попри пандемію, Зеленський залишаєть-
ся активним у міжнародному плані. Коли ми говоримо про 
європейську та євроатлантичну інтеграції України, то коли 
лише відбулись вибори Президента в 2019 році, тоді багато 
хто прогнозував реванш, зраду в бік Росії і відмову від євро-
інтеграції. Нічого цього не сталося, швидше, навпаки. Зараз 
у прямій дипломатії продовжується активність на Близько-
му Сході, зміцнюються стосунки з країнами Перської затоки. 
Здається, наче дрібниця, але насправді це важливо, бо йде і 
пошук інвесторів, і пошук торгівельних відносин. На лінії єв-
ропейської інтеграції – після того, коли була підписана угода 
про асоціацію з ЄС, а  потім угода про безвіз – не варто чекати 
якихось нових проривів. Зараз головне – зміцнення двосто-

ронніх стосунків. Я б сказав: технологічна, робоча фаза єв-
ропейської інтеграції, коли все, що було записане на папері, 
треба втілювати в життя. Так-от за ці два роки у стосунках 
з ЄС спостерігається позитивна динаміка, навіть незважаю-
чи на пандемію. Також позитивом є те, що Зеленський по-
чав говорити про євроатлантичну інтеграцію України. Тобто 
українська сторона демонструє проактивність. Експерти, які 
аналізують зовнішню політику і міжнародні відносини, оці-
нили їх позитивно. Це означає, що зовнішня політика здійс-
нюється у правильному напрямі.

СТОСОВНО внутрішніх проблем, то відзначимо актив-
ність Президента у законодавчому процесі. Станом 

на початок квітня 2021 року Володимир Зеленський подав 
128 проєктів законів, з яких чинними стали 77 (60%) та 14 
постанов. Всі постанови Зеленського ухвалені. 

«Країна без війни, корупції та бідності» — про таку кра-
їну-мрію йшлося у його Виборчій програмі на президентських 
виборах два роки тому. Більшість обіцянок із програми Воло-
димира Зеленського стосуються повноважень та відповідаль-
ності Уряду, однак у Президента є право зако-
нодавчої ініціативи для зміни ситуації в країні.

ДВА РОКИ ПРЕЗИДЕНТСТВА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Далі - стор.4  
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ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ...

Ирина КОНСТАНТИНОВА

20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ЗАКОН
ЧИЛАСЬ ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 

НИНЫ АФАНА СЬЕВНЫ АГАФО
НОВОЙ.

Наш город, наш Павлоград осиро-
тел. Ушла в Вечность та женщина, для 
которой хранение памяти, хранение 
истории нашего города было уделом и 
смыслом всей жизни. Нина Афанась-
евна стояла у истоков создания обще-
ственной организации « Дети войны». 
Не секрет, что «Дети» уже поседели, 
что многие нуждаются в помощи, в 
лечении. А сердце Нины Афанасьев-
ны вмещало всех. Всех знала лично, а 
это – десятки, нет, сотни человек! Всех 
держала в памяти, и в случае необхо-
димости – стучала во все двери, проси-
ла помощи. Талантливая журналистка, 
она писала, рассказывая историю их 
жизни.

«Дети войны». Это они, пережившие 
в детстве голод и оккупацию, бомбеж-
ки и расстрелы. Это они воссоздали из 
руин великую страну, это они – честно 
трудились всю жизнь. Это их - лишили 
страны и немногих накоплений. Это 
их сердце болело, вспоминая погибших 
отцов на войне. Это они – наша самая 
большая драгоценность.

Нина Афанасьевна участвовала в вос-
создании кладбища погибшим солдатам 
и офицерам при освобождении Павло-
града-2. Нина Афанасьевна пришла в 
Николаю Савельевичу Пономарчуку с 
просьбой об издании книги «Павло-
град в лицах», и на вопрос «Вы знае-
те, сколько это будет стоить?», твердо 
ответила: «Память – дороже!». Исто-
рия Павлограда. История Павлоград-
ского восстания. Эта тема была для 
Нины Афанасьевны очень, очень доро-
гой. Нина Афанасьевна написала книгу 
«…И восстал Павлоград» об этих тра-
гических событиях. Кто бы сей час по-
мнил, что наш Павлоград – единствен-
ный город во всей Европе, кто поднял 
восстание и самостоятельно освободил 
себя до прихода Советской армии. Это 
восстание захлебнулось кровью. Но оно 
– было. А Нина Афанасьевна знала по 
именам не только погибших подполь-
щиков, но и лично – их детей и внуков. 
Весной мы были в музее, на меропри-
ятии, посвященном Павлоградскому 
восстанию. Так вот, Нина Афанасьевна 
поименно называла не только подполь-
щиков, но и их детей и внуков, знала 
историю жизни всех !

Стойкость. Это качество было при-
суще Нине Афанасьевне в полной ме-
ре. В юности она заболела менингитом. 
И только стойкость вернула ее к пол-
ноценной жизни. Беззаветно любила 
семью – мужа, сына, невестку. Но приш-
лось хоронить - сначала невестку, умер-
шую от онкозаболевания, потом мужа. 
И дальше страшный удар – пропал сын. 
И долгие годы Нина Афанасьевна ждала 
весточки, не зная, что сталось с сыном. А 
еще – пожар, когда выгорела вся кварти-
ра, а Нина Афанасьевна осталась только 
в халате и тапочках. Но никогда на лю-
дях она не позволила себе пожаловаться, 
попросить сочувствия. Большим ударом 
стала для Нины Афанасьевны смерть 
отца Валентина (Цешковского). И Нина 
Афанасьевна составила книгу об отце 
Валентине.

Никогда не думала о жалости к се-
бе. Только – о людях. В последний день 
своей жизни составляла список тех ве-
теранов, которых нужно поздравить на 
Пасху. « Нет большей той любви, когда 
человек положит душу свою за ближ-
них своих». Эту Заповедь Христа Ни-
на Афанасьевна выполнила в полной 
мере. И Господь даровал ей мирную, 
христианскую кончину жизни.

Белой голубкой взлетела ее душа к 
Небу. Царство Небесное Вам, дорогая 
наша Нина Афанасьевна! Царство Не-
бесное и Вечный Покой!

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
З ВИВЧЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ вивчення укра

їнської мови та правопису  Мініс
терство культури та інформаційної полі
тики України рекомендує використову
вати освітній курс «Новий український 
правопис», створений на платформi 
cоціального інноваційного проекту «Ос

віт ній Хаб міста Києва».

КУРС ПРО ТЕ, ЯК ГОВОРИТИ
 ТА ПИСАТИ СУЧАСНОЮ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС:
* громадян, які ще не розібрались з но-

вими правилами українського правопису;
* громадян, яким важко дається за-

пам’ятовування формальних правил;
* громадян, які прагнуть у різний спосіб 

ввести в свою побутову практику викори-
стання нових правил правопису;

* усім тим, хто так чи інакше цікавить-
ся різними методиками практикування та 
перевірки своїх знань з нового українсько-
го правопису.

 МЕТА КУРСУ - засвоєння ключових змін 
українського правопису, які були затвер-
джені 2019 року та введеня їх у побутову 
практику.

На курсі розглянуто базові нововведен-
ня щодо справжніх змін в написанні слів, а 
також нюанси щодо збереження старого і 
запропоновано нового варіанту написан-
ня слова.

НАВИЧКИ, ЯКІ МОЖНА ЗДОБУТИ НА 
КУРСІ:

• пояснювати причини змін у правописі
•зрозумієш, коли писати “є” у словах
•навчишся застосовувати правила що-

до подвоєння приголосних
•знатимеш, як правильно перекладати 

російські прізвища
•грамотно писатимеш слова з першим 

іншомовним компонентом
•знатимеш, як без помилок використо-

вувати числівник “пів”
•легко використовуватимеш складнос-

корочені слова
•засвоїш правила вживання великої  

букви
•усвідомиш, як утворювати фемінітиви
•розберешся з передачею буквосполу-

чень au та th іншомовних слів при пере-
кладі на українську

•застосовуватимеш варіанти закінчень 
і / и в іменниках

•правильно вживатимеш на початку 
слова і / и

•визначиш, як передавати звук [g] у 
прізвищах та іменах
https://eduhub.in.ua/courses/scorm-

kurs-39-noviy-ukrajinskiy-pravopis
Також, Міністерство культури та інфор-

маційної політики має свою національну 
платформу з вивчення української мови, 
що об’єднує в одному місці ефективні 
онлайн та офлайн ресурси, а також мо-
більні додатки з вивчення української 
мови. Онлайн-платформа за посилан-
ням: https://speakukraine.net/#project

ENGLISH IN MY LIFE 
MY FAVOURITE SUBJECT  AT SCHOOL IS ENGLISH. I have been studying  English for 6 years. English 

is a language number one in the world and people learn it for different purposes. English is official language 
in 53 countries, and it is one of the official languages in many important international organizations. If  you want 
to know more about the world and modern technology, English is a grate bridge. Most of books, magazines, 
newspapers and movies are in English.

I read a lot. Reading books  in English helps to  enrich my vocabulary. I like  watching films in English. At 
home I have a small collection of films in English. I have watched them several times. I believe that watching 
films in English is a perfect exercise for listening comprehension. I love listening to music. I am so glade that 
now I can enjoy my favourite band “the Beatles” and understand what the songs are about. I love English very 
much. And I want to become an English teacher.
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ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ — це ключ до успіху в сучасному 

світі. Людина, яка володіє мовами,- різнобічно розвину-
та особистість, має кращі здібності до вивчення нового, більш 
упевнена у спілкуванні з людьми.

 ВЧЕНІ З ЛОНДОНА шляхом проведення статистичного та 
наукового дослідження прийшли до висновку, що люди, які 
вчать іноземні мови, мають більш гнучке і оригінальне мис-
лення. Цей висновок базується на тому, що вчені науковим 
шляхом підтвердили прямий зв’язок між активністю сірої ре-
човини і знанням кількох мов. 
ВЕЛИКИЙ ГЕТЕ СКАЗАВ: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз 

ти людина». Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим кра-
ще. Адже кожна мова — це ключ, який відкриває двері до чогось 
свого, до чогось нового.

АНГЛІЙСЬКА МОВА- ЦЕ МОВА МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАН-
НЯ. БІЛЬШЕ ПІВТОРА МІЛЬЯРДА ЛЮДЕЙ РОЗМОВЛЯЮТЬ САМЕ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, І СТІЛЬКИ Ж ЇЇ ВИВЧАЮТЬ.

 ПО-ПЕРШЕ, знаючи англійську мову, ми можемо отримати біль-
ше інформації з різних носіїв, це може бути ваш комп’ютер, де 
вся технічна інформація написана англійською мовою. Ви зможе-
те читати книги в оригінальному варіанті, переклад не завжди 
об’єктивно відображає щирі почуття та емоції, які вклав автор у 

роман. Ні з чим не може зрівнятися задоволення від прочитання 
шекспірівської драми «Ромео і Джульєтта» в оригіналі. А техніч-
на література? Адже в цьому випадку змогли б самостійно вивчити 

будь-яку цікаву для вас програму і обладнання.
 ПО-ДРУГЕ, у вас завжди тепер буде можливість розмовляти з ці-

кавими людьми на різноманітні теми англійською мовою.
 А якщо ви кар’єрист? У такому випадку англійська мова необхідна 

як повітря. Адже міжнародні переговори, торги на біржах ведуться 
англійською мовою.

А якщо ви мрієте стати відомим ученим? То і в цьому випадку 
англійську мову ви повинні знати, як свою рідну. Адже вам необхідно 
буде спілкуватися з колегами з інших країн світу.

 А ваше хобі? Адже у кожного є хобі - у кожного воно своє, але 
ось і музику, і пісню любить кожна людина-це не секрет. А знаючи 
англійську мову, ви завжди будете точно знати, що співає американ-
ська співачка.

 А фільми? У цьому випадку вам вже точно не знадобиться пере-
кладач. 

 А Інтернет? Це взагалі бездонний океан інформації, але більшість 
найнеобхіднішої саме англійською.

Якщо у вас ще залишилися сумніви щодо того,чому потрібно вивча-
ти англійську мову, ось Вам ще один цінний факт. Згідно з досліджен-
нями ті,хто підвищує рівень загальної ерудиції і старанно «гризе» граніт 
зарубіжної науки, живуть в середньому на кілька років довше!

 Я випускниця Вар-
варівської школи, і са-
ме моя рідна школа, мої 
вчителі вплинули на мій 

життєвий вибір. І після закінчення школи я не вагаючись виріши-
ла,що буду вчителем. Розуміючи,що англійська мова - це не диво-
вижна навичка, а необхідність в сучасному світі, я без вагань обрала 
спеціальність вчителя англійської мови.

 Протягом 7 років я працюю у своїй рідній школі і кожного дня 
мотивую учнів до вивчення англійської мови, шляхом проведення 
інтегрованих уроків,позакласних заходів, використання ігрових тех-
нологій, інтерактивних методів навчання, залучення учнів до участі 
у конкурсах «Pazzle», «Гринвіч»,Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з англійської мови.

КОЖНОГО РОКУ в нашій школі проводяться предметні тижні. Уч-
ні із задоволенням беруть участь у різних позакласних заходах. 

Найбільше цікаво пройшли заходи: Фан-клуб легендарного гурту 
«Beatles», Конкурс «Капелюшок для королеви Єлизавети», Веб-
квест «Подорож англомовними країнами», Інсценізація англійських 
народних казок, Літературний вечір, присвячений творчості відомо-
го англійського драматурга Вільяма Шекспіра, Години спілкуван-
ня «Історія англійської моди», «Для яких професій необхідно знати 
англійську мову».

НАЙЦІННІШИМ ДЛЯ МЕНЕ Є ТЕ,ЩО МОЇ УЧНІ ІЗ ЗАДОВОЛЕН-
НЯМ ВИВЧАЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ І РОЗУМІЮТЬ,ЩО АНГЛІЙСЬКА 
МОВА - ЦЕ 

СТИЛЬНО, МОДНО ТА НЕОБХІДНО. І В МАЙБУТНЬОМУ ПРАГ-
НУТЬ ПОВ’ЯЗАТИ СВОЄ ЖИТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЦЕ СТИЛЬНО, МОДНО ТА НЕОБХІДНО!

БІЛА А.Л., вчитель аглійської мови 
КЗО «Варварівська ОЗОШ І-ІІІ ступенів – ЦПО» ЮСР
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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этих словах содержится смысл нашей веры. Они есть фун-

дамент, на котором строится жизнь православного  христиа-
нина. Воскресение Христово доказывает, что жизнь наша 
сильнее смерти,  что любовь сильнее ненависти. 

Воскресение Христово лежит в основе христианской веры. 
Без него и сама вера, и проповедь напрасны, тщетны и бес-
смысленны!  Святитель Иоанн Златоуст говорит о Спасите-
ле: «Сам Он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскресил, 
расторгнув сети наших грехов». 

С Воскресения Христова для человечества началась новая 
жизнь – не временная, но вечная. И в этом проявляется вы-
сочайшее торжество христианской веры.

Только в Воскресении Христовом мы удостоверяемся, что 
грехи наши искуплены Его смертью и страданиями, и в Нем 
мы имеем упование и надежду на наше будущее воскресение.

Воскресение Христово есть торжество и утверждение на-
шей веры, торжество и опора нашей надежды, торжество 
любви христианской, торжество всего наиболее дорогого, 
святого для нас. Если бы Христос не воскрес, то не было бы 
и веры нашей святой, мы были бы самыми несчастными из 
всех созданий, не было бы у нас никакой надежды на спасе-
ние и мы погибли бы  тогда во грехах своих во глубине ада.

В подвиге поста и молитвы мы провели дни Святой Четыре-
десятницы и в Пасхальную ночь стали участниками духовной 
радости, где мы, верующие, придя в храм, объединились вок-
руг Воскресшего Спасителя. Пасха Христова – это дар Бо-
жественной любви, который мы должны нести в мир и сви-
детельствовать об истинности Воскресения. Это священная 
миссия каждого христианина, всей Церкви Христовой.  

Следуя их примеру, много поколений христиан древнего и 
нашего времени умирали за Христа с твердой верой в буду-
щее воскресение для вечной жизни с Ним. Своей проповедью 

и силой веры они бросили вызов миру и победили его. Это 
вдохновляет каждого из нас нести свой жизненный крест, не 
бояться трудностей и искушений  помня слова Христа Спаси-
теля: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). 

Мир, созданный Богом, построен на основе любви. Господь 
попускает нам испытания и – порой даже очень сильные – 
проявления вражды, ненависти, со стороны ближних и даль-
них. Однако даже при этом по Его благой милости побеждает 
добро, а не зло. 

Сегодня сердце каждого верующего исполнено духовной 
радости. Эта радость дает нам силы преодолевать трудности 
нашего земного бытия, эта радость и есть источник жизни 
вечной со Христом. Наша жизнь должна оправдывать высо-
кое звание христианина. Мы соработники Божии на Его ниве 
и от нашей жизненной позиции зависит состояние духовного 
климата в нашем сердце, в нашем обществе и в нашей стра-
не. Если мы сегодня объединимся вокруг Воскресшего Хри-
ста и основанной Им Церкви, то мы сможем спастись. «Го-
сподь крепость людям Своим даст, Господь благословит лю-
дей Своих миром» (Пс. 28,11). 

Дорогие во Христе отцы, братия и сестры! Примите мое 
сердечное поздравление со светлым праздником Воскресе-
ния Христова! Молитвенно призываю на всех Вас и на Ваши 
труды обильное Божие благословение! Да будет Воскресший 
Христос всем нам Помощником, Покровителем и Спасите-
лем и да сподобит всех нас быть наследниками вечной радо-
сти в невечернем Дне Царствия Божия! 

Призываю вас возблагодарить Бога за это Торжество из 
торжеств! Желаю вам укреплять себя в вере, надежде и люб-
ви и от всего верующего сердца скажем друг другу  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Днепропетровского 

и Павлоградского ИРИНЕЯ
боголюбивым пастырям, честному 
монашеству и всем верным чадам 

Днепропетровской епархии
Украинской Православной Церкви

Божией милостию, смиренный митрополит Днепропетровский 
и Павлоградский + Ириней, Пасха Христова, 2021 год , г. Днепр

С любовью о Христе Воскресшем, благочинный 
Павлоградского церковного округа протоиерей

Павел БУРЛАЙ. Пасха Христова, 2021 год.

Поздравление с Пасхой 
благочинного Павлоград-
ского церковного округа 

протоиерея Павла БУРЛАЯ

ДОРОГИЕ жители Павлоградщины, 
братья и сестры, от всей души привет-

ствую всех вас, радостными и победонос-
ными словами: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Поздравляю с великим и спасительным 
праздником Светлого Христова Воскре-
сения – Пасхой! 

В эти святые дни хочется пожелать 
всем нам радости о воскресшем Спаси-
теле. Поскольку все мы, без исключения, 
являемся наследниками Царствия Божия 
дарованного нам через спасительные 
деяния Господа нашего и Спасителя: вос-
шествия на Голгофу, Крестных страда-
ний, тридневного погребения и Воскре-
сения из мертвых . Желаю всем радости 
Пасхальной не скоро проходящей, мира 
в душе и умножения любви в наших до-
брых сердцах, ибо Христос воскрес. 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС! 

Поздравление с Пасхой 
благочинного Юрьевского 

церковного округа 
протоиерея Ионна МОРОЗА

ВОСКРЕСЕНИЕ Господа Иисуса – главное 
содержание христианского послания миру. 

Совершилось предначертанное от века. Отны-
не смерть не имеет более такой власти над чело-
веком – и теперь как « в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Потому Пасха 
является важнейшим христианским праздником. 
А нашей святой обязанностью является забота о 
том, чтобы имя Христово восхвалялось повсю-
ду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во 
славу Божию, приобщались к вере православной, 
обращали сердца свои к Отцу, Который на небе-
сах. Будем же усердны в исполнении евангель-
ских заповедей, дабы и ближнии, и дальнии, сле-
дуя нашему примеру, возжелали приобщиться к 
торжеству веры и богатству благодати, ниспо-
сылаемой от Бога на всех верных чад Его.

Поздравляю всех вас с величайшим праздни-
ком Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса 

Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. 
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему 
нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, Слава и держава во веки веков, аминь» 
(Откр. 1, 5-6) .

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Благочинный Юрьевского церковного округа, смиренный 
протоиерей Иоанн МОРОЗ. Пасха Христова, 2021 год

НА ВЕЛИКДЕНЬ ХРАМИ ОБЛАСТІ БУДУТЬ ВІДКРИТІ ДЛЯ ВІРЯН, АЛЕ ЛЮДЕЙ 
ІЗ ГРУПИ РИЗИКУ ТА СИМПТОМАМИ ХВОРОБИ ПРОСЯТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА
ВОНИ зможуть подивитися богослужіння 

онлайн. Про відзначення Христового Во
скресіння в умовах карантину на пресконфе
ренції у ДніпроОДА розповіли представники 
духовенства. «Будемо дотримуватися усіх реко-
мендацій лікарів, влади. Відносимося із подякою, 
що про нашу безпеку піклуються. Молимося, щоб 
усі були здорові», – зазначив митрополит Дніпро-
петровський і Павлоградський ІРИНЕЙ.

Владика Іриней додав, що люди похилого віку, 
з підозрою або хворі на COVID-19 мають залиша-
тися вдома. «Знову відзначатимемо Великдень 
у непростих умовах епідемії. Цього року запро-
шуємо парафіян на богослужіння. Адже христи-
янська душа, особливо на свята, прагне до цер-
кви  – помолитися», – сказав канцлер Дніпропе-
тровської єпархії ПЦУ протоієрей Віталій ЛОПУ
ШАНСЬКИЙ.

Богослужіння намагатимуться організувати так, 
щоб не було великого скупчення людей. Вірян закли-
кають дотримуватися всіх умов карантину. Обов’яз-
кові – захисні маски, дистанція. ХРАМИ ОБЛАСТІ 
РОЗПОЧНУТЬ ОСВЯЧЕННЯ ПАСОК ЗАВЧАСНО – ПІС-
ЛЯ 14 ГОДИНИ У СУБОТУ 1 ТРАВНЯ. «Святкувати бу-
демо згідно нашої давньої української християнської 
традиції. Проведемо літургію, сповідатимемо, при-
чащатимемо. Хочеться, щоб Великдень приніс нам 

радість, мир та здоров’я», – розповів настоятель ре-
лігійної громади Святого Миколая Мир Ликійських 
Чудотворця екзархату УГКЦ Василь ПАНТЕЛЮК. 

Більшість храмів регіону транслюватимуть 
святкову службу онлайн. Прямий ефір можна 
буде подивитися на їх сторінках у соцмережах. 

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ДніпроОДА

Павлоградська райдержадміністрація

Расписание освящения пасок и куличей в храмах г. Павлограда
Наименование прихода Адрес прихода 1 мая 2 мая

Спасо-Нерукотворного Образа 
Кафедральный Собор пер. Музейный, 1 12.00 – 18.00 3.00 – 7.00

Свято-Успенский Храм ул.Харьковская, 19 12.00 – 18.00 3.00 – 6.00
Свято-Покровский Храм ул. Центральная, 1/27 9.30 – 12.00 –
Храм в честь Святых двенадцати Апостолов ул. Ивана Сирка, 78 б 18.00 3.00 – 6.00
Храм в честь Святых Равноапостольных
Кирилла и Мефодия Учителей Словенских ул. Днепровская, 28 12.00 – 18.00 3.00 – 6.00

Свято-Сретенский Храм ул. Сергея Королёва, 8 12.00 – 18.00 3.00 – 6.00
Храм Похвалы Божией Матери ул. Днепровская, 458/1 12.00 – 18.00 3.00 – 6.00
Храм в честь Святого 
Равноапостольного Владимира ул. Заводская, 51 12.00 – 17.00 3.00 – 7.00

Свято-Пантелеймоновский Храм ул. Плеханова 9, ЦРБ – 6.00

СЕРДЕЧНО вітаючи вас з найсвітлі-
шим святом Христового Воскресіння, 

бажаю вам душевної рівноваги і гармонії, 
спокою і здоров’я, миру і добробуту. Не-
хай у цей Великий День душа повниться 
відчуттям абсолютного щастя, чистої радості і добра, а теплі писанкові барви звучать у вашому серці най-
світлішою надією. Кожна ваша молитва нехай єднає вас з відкритим Великоднім небом і повертається пре-
чистим Господнім благословенням.  Хочеться, щоб усе людство цінувало той величний подвиг Спасителя, який 
Він здійснив для перемоги життя над смертю, тріумфу добра над злом, світла над пітьмою, віри - над безнадією.   

Прошу вас з порозумінням поставитися до вимушених обмежень на зібрання людей та залишатися вдома. 
Тим самим ви доведете своїм ближнім, що дбаєте про них, і засвідчите, що ваші оселі також є місцем молитви.

СЬОГОДНІ Є МОЖЛИВІСТЬ СПІЛКУВАТИСЯ НА ВІДСТАНІ. Тож нехай благодатна звісточка про Воскре-
сіння Сина Божого навідається в кожну душу та оселю, і не тільки словами, але справами любові та милосердя.

Просимо всіх вірян дотриматися умов карантину та залишатися вдома.
Злагоди, достатку, віри і щирої любові вам та вашим родинам.

З ВЕЛИКОДНЕМ, ДОРОГІ ЖИТЕЛІ 
ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ!



 Найбільшу кількість законодавчих ініціатив протягом двох років своєї каденції (40) Зеленський подав під час трьох сесій парламенту торік. Станом на 14 квітня 2021 року у Раді пройшли 83 голосування за законопроєкти у другому читанні, ініційовані Президентом.  Президентські законопроєкти мають високий показник проходження, порівнюючи із ініціативами Кабміну а4 Рідний крайП'ЯТНИЦЯ КВІТНЯ30 № 182021 року

ВИХІДНІ ТА ТРАВНЕВІ 
СВЯТА І ВЕЛИКДЕНЬ
УКРАЇНЦІВ ОЧІКУЮТЬ ДОВГІ ВИХІДНІ ДНІ ВЖЕ У НАСТУПНОМУ МІ

СЯЦІ. ТОБТО У ТРАВНІ МАТИМЕМО АЖ 13 ВИХІДНИХ ДНІВ. Травень 
розпочнеться одразу з трьох державних свят. У суботу, 1 травня, — День пра-
ці. Наступного дня, у неділю, 2 травня, святкування Великодня. Оскільки ці 
свята припали на вихідні, то їх переносять на будні. Саме тому українці бу-
дуть відпочивати чотири дні поспіль: від 1 до 4 травня. Вихідний з нагоди Дня 
перемоги, який буде у неділю, переноситься на понеділок — 10 травня. Таким 
чином відпочинок буде від суботи, 8 травня, до понеділка включно.

Як повідомлялося, в Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів, 
які припадають на свята. Ініціатори документа — група народних депута-
тів на чолі з Галиною Третьяковою зі 
«Слуги народу». Автори закону наго-
лошують, що у багатьох країнах світу, 
зокрема, в Білорусі, Чехії, Польщі, Ні-
меччині, Франції, практики відпрацю-
вання святкових днів не існує взагалі. 
Натомість в Україні — це є пережит-
ком радянського Трудового кодексу.

НЕ СЕКРЕТ, что по одному и тому же 
рецепту у разных хозяек получается 

абсолютно разная выпечка: у одной — 
легкая и пышная, а у другой — вязкая 
и приземистая. Накануне праздника по-
старались разобраться, в чем же залог 
удачной паски. В первую очередь, ко-
нечно, в неукоснительном следовании 
рецептуре и технологии. Но, кроме это-
го, существуют еще и секреты, благода-
ря которым паска получается не просто 
вкусной, а очень вкусной!

Во время приготовления паски 
нельзя ссориться и спорить

Перед тем, как приступать к выпечке па-
ски, наши бабушки обязательно мылись, оде-
вались в чистую одежду и читали молитву. 
Если вы знаете молитвы, то помолитесь. По-
заботьтесь также о том, чтобы в доме не было 
посторонних людей. Да и своих домочадцев 
лучше отправьте по каким-то делам или гу-
лять, обеспечив себе тишину и полное спо-
койствие. Паска не любит шума, громких и 
резких звуков, суеты и спешки — говорят, 
что может «испугаться» и не подойти.

Нужно использовать только 
хорошо «вылежанную» муку

Основной компонент теста для паски — 
это мука, от ее качества во многом зависит 
то, какой получится ваша выпечка. А полу-
читься она должна не сухой, но и не слиш-
ком мокрой, не рассыпчатой, но и не слиш-
ком плотной. У удавшейся паски тесто самое 
приятное и вкусное из всех видов сдобных 
изделий. Чтобы добиться такого результата, 
используйте только пшеничную муку выс-
шего сорта. И лучше всего запасайтесь ею 
заранее, чтобы к моменту использования 
она успела «вылежаться» в сухом и нехо-
лодном месте. Перед тем, как приступить к 
выпечке, нужно просеять муку через самое 
мелкое сито как минимум 2-3 раза.

Только самые свежие 
продукты и дрожжи

Другие важные компоненты теста для па-
ски — это сливочное масло, яйца, молоко, 
сливки, сахар и дрожжи. Все перечисленное, 
а особенно дрожжи, должно быть свежай-
шим! Даже не пробуйте готовить паску на су-
хих или с истекшим сроком годности дрож-
жах — и расстроитесь, и продукты испортите.

Количество и соотношение продуктов в сдо-
бе зависят от рецепта, но технология их вве-
дения в тесто всегда одна и та же: желтки и 
белки яиц по отдельности растирают с сахаром 
добела: первые — прогревая на водяной ба-
не, вторые — наоборот, охлаждая; сливочное 
масло аккуратно подогревают на плите, по-
ка не растает, и при замесе теста оно должно 
быть такой температуры, как вода для купания 
младенца, ведь дрожжи боятся горячего.

Аккуратно с пряностями
В тесто для паски обычно добавляют 

шафран (для приятного желтоватого цвета и 
аромата), ваниль, цедру, кардамон, гвозди-
ку, корицу. Однако с пряностями надо быть 
осторожными, а еще лучше — остановить-
ся на какой-либо одной из них. Иначе ду-
шистые добавки «забьют» особый аромат 
теста и его характерный вкус.

Специалисты не советуют «подкрашивать» 
тесто с помощью куркумы: да, она, как и шаф-
ран, тоже может придать красивый цвет, но 
этот прием не для пасхальной сдобы!

Изюма не жалейте, 
а орехи лучше отложить

С изюмом не скупитесь, сыпьте его с «по-
правкой». То есть так, чтобы казалось чуть 
больше, чем нужно, ведь когда тесто по-
дойдет, расстояние между ягодами увели-
чится. Кстати, предварительно не забудьте 
изюм перебрать, удалить хвостики, хоро-
шо промыть и залить на 10-15 минут теплой 
водой. Затем воду слейте, ягоды просуши-
те полотенцем и хорошенько «припудрите» 
мукой — благодаря этому они равномерно 
«разойдутся» по тесту. А вот орехи в тесто 
лучше не добавлять: сдоба с ними хуже под-
нимается, и паска будет непышной.

Вымешивать тесто долго
и тщательно

О тесте для паски наши бабушки говори-
ли: «300 раз ударишь—300 раз похвалят». 
Его надо месить долго, пока оно не начнет 
отставать от рук и стола. При этом не стоит 
добавлять муки больше указанного в рецеп-
те количества, иначе паска получится тя-
желой, «забитой». Плотность теста должна 
быть такой, чтобы его можно было резать 
ножом и оно к ножу не прилипало.

Температурный режим
Тесто для паски очень капризно. С ним 

надо строго соблюдать определенный тем-

пературный режим: готовить в очень теплом 
месте, при этом остерегаться сквозняков и 
любой перемены температур. Пасхальное 
тесто — сдобное, со значительным содер-
жанием жиров, его нельзя выдерживать 
при температуре выше 25 °С: оно сильно 
разжижится и не сможет держать форму.

Поставьте его в теплое место, но ни в коем 
случае не в горячую воду, как иногда дела-
ют из-за недостатка времени. Да и если те-
пло идет только снизу, тесто не будет расти, 
расползется, и при выпечке получится не 
паска, а толстый блин. Тесто должно подхо-
дить три раза: первый раз — в виде опары, 
второй раз — когда добавлены все продук-
ты, в третий раз — когда уложено в формы. 
С лаской нельзя торопиться.

Идеальная форма
Формы для выпечки паски должны быть 

неширокими, диаметром не больше 20 см. 

При этом желательно, чтобы их высота была 
в полтора раза больше ширины, иначе паска 
может просесть в середине и вместо краси-
вой «шапочки» получится вмятина.

Чтобы паска легко вынималась...
Формы можно смазать маслом и при-

сыпать мукой, но тогда есть риск, что па-
ска будет плохо выниматься. Поэтому луч-
ше выстлать формы промасленной бумагой 
(или силиконизированным пергаментом), а 
еще лучше — на дно каждой уложить кру-
жок фольги, и только потом бумагу. Готовое 
тесто закладывайте в форму до половины ее 
объема, максимум на 2/3, так как оно значи-
тельно увеличится и во время расстойки, и в 
процессе выпекания.

Равномерное поднятие
Чтобы паски поднялись равномерно, мож-

но воткнуть по центру деревянную шпажку, 
смоченную водой. Заодно с помощью этой 
шпажки можно будет и определить готов-
ность: если вынутая из паски шпажка ока-
жется сухой, ее пора вынимать из духовки.

Время выпекания паски
Продолжительность выпекания зависит в 

основном от веса изделия. Паска весом 1 кг 
выпекается примерно 45 минут, 1,5 кг — 1 
час, 2 кг —1,5 часа. Паска весом меньше 1 
кг (но не менее 500-600 г) выпекается 25-
30 минут. Не делайте паски весом меньше 
500-600 г, потому что они легко пересыхают 
в духовке, теряют значительную часть аро-
мата и вкус их от этого ухудшается. Обрати-
те внимание, что паски должны выпекаться 
при средней температуре (170-190 °С, в за-
висимости от рекомендаций рецепта и во-
зможностей вашей духовки).

Правильно остудить
Когда паска готова, нужно ее аккуратно 

вынуть. А чтобы это получилось, форму из 
духовки сразу же поставьте на мокрое по-
лотенце. Через 5 минут ваше чудо выскочит 
целехонькое! Остужайте паску на боку, а не 
на донышке, периодически перекатывая, 
чтобы она не сплюснулась с одного бока. А 
лучше всего, вынув из печки, выкладывай-
те ее не на блюдо, а на решетку — тогда со 
всех сторон паска остынет равномерно.

ПАСКА КЛАССИЧЕСКАЯ
5 яиц, 2 стакана сахара, 200 г сливочного 

масла или маргарина, 0,5 л молока, 3 стака-
на муки, 50 г дрожжей, 200 г изюма, 100 г 
жареного миндаля.

Развести дрожжи в небольшом количе-
стве воды. Отделить желтки от белков, белки 
слить в чашку и поставить в холодильник. Ра-
стереть желтки с сахаром добела деревянной 
ложкой, добавить в них масло и теплое моло-
ко. Просеять муку в основную посуду, влить в 

нее разведенные дрожжи, размешать. Затем 
вылить первую смесь (яйца, сахар, масло, мо-
локо) и добавить изюм. Начать вымешивать 
(минут 10-15). Если муки будет недостаточно, 
можно подсыпать, но по консистенции тесто 
должно быть сродни густой сметане. Посуду 
с тестом накрыть полотенцем, чтобы оно «ды-
шало», и поставить в теплое место.

После первого поднятия опустить, но 
только руками, осторожно. После второго 
поднятия можно раскладывать в формы для 
выпекания. Формы с тестом должны посто-
ять еще минут 10-15, можно в холодной ду-
ховке. Затем разогреть духовку и выпекать 
при температуре под дрожжевое тесто. Во 
время выпекания нужно подготовить состав, 
которым поливают паску: взбить белки, а 
также растереть миндаль. Когда паски будут 
готовы, вынуть их и полить взбитыми белка-
ми, посыпать сахарной пудрой и миндалем. 
Из такого состава может выйти 5 пасок.

ПАСКА ДОМАШНЯЯ ЗАВАРНАЯ
1 кг муки, 50 г дрожжей, 1-1,5 стакана 

молока, 10 желтков, 3 белка, 250 г сахара, 
200 г сливочного масла, 100 г изюма, 25 г 
коньяка, 25 г цукатов, 3 чайные ложки ли-
монной цедры или 1 чайная ложка кардамо-
на (молотого) и 0,5 чайной ложки тертого 
мускатного ореха, 1 чайная ложка шафран-
ной настойки (если есть), 3-4 чайные лож-
ки ванильного сахара, 1 г соли.

Приготовить опару: в 0,5 стакана кипя-
щего молока заварить 100 г муки, быстро 
размешав деревянной ложкой до получения 
эластичной массы.

Одновременно дрожжи развести в 0,5 
стакана тепловатого молока, смешать со 100 
г муки и оставить на 10 минут.

Приготовить дрожжевую смесь: соединить 
смеси, указанные в пунктах 1 и 2, накрыть и 
поставить для подъема на 1 час и более.

Приготовить заливку: желтки, сахар, соль 
стереть в однородную массу, взбить добела.

Половину заливки влить в дрожжевую 
смесь, добавить 250 г муки, вымесить и дать 
подойти в течение 1 часа.

Аккуратно добавить взбитые белки, затем 
долить другую половину заливки, добавить 
500 г муки и месить тесто, пока не будет от-
ставать от рук.

В готовое тесто влить постепенно неболь-
шими порциями теплое жидкое сливоч-
ное масло, вымесить, добавить пряности, 
коньяк, дать тесту подойти вторично.

После вторичного подъема теста осадить 
его до первоначального положения, добавить 
в него 2/3 изюма и цукатов, предварительно 
обваляв их в муке, в третий раз подойти.

Разделить на две части (на две паски), за-
лить тесто в формы до половины, засыпать 
сверху оставшимся изюмом и цукатами и 
дать подняться на 2/3 формы, затем обма-
зать яичным желтком и поставить в печь на 
небольшой огонь на 45 минут.

***

И НАПОСЛЕДОК  рецепт паски, кото-
рому уже больше 200 лет. Главное, 

но далеко не единственное достоинство 
выпечки по этому рецепту — она очень 
долго не черствеет. И через неделю, и че-
рез 10 дней останется свежая и душистая!

ПАСКА НЕЧЕРСТВЕЮЩАЯ
1 л молока, 1 стакан жирной сме-

таны, 200 г сливочного масла, 11-13 яиц 
(из них 1-2 с белком, остальные — толь-
ко желтки), 700 г сахара, 100 г свежих 
дрожжей, около 2 кг муки.

Сделайте опару: горсть муки, 1 столовую 
ложку сахара и дрожжи разведите в 0,5 
стакана теплой воды и 0,5 л молока. Когда 
опара подойдет, перемешайте и дайте по-
дойти еще раз. Все это происходит очень 
быстро, и для опары лучше взять посуди-
ну побольше, чтобы не «сбежала». В это 
время желтки взбейте с сахаром добела, 
добавьте сметану, размягченное (но не 
растопленное) масло, ванилин.

Полученную сдобу добавьте в опару, ту-
да же — оставшееся молоко и муку (1,5-
2 кг, смотрите по консистенции). Тесто 
должно быть густое, как на пироги, и не 
липнуть к рукам. Теперь самое интересное 
и важное: месите тесто около 30 минут! 
Именно это залог успеха. Когда тесто ста-
нет «попискивать» — значит, вымесили 
достаточно. Добавьте промытый и высу-
шенный изюм. Формы смажьте нерасто-
пленным сливочным маслом. Разложите 
тесто по формам, дайте ему немного по-
дойти. Выпекайте на среднем огне, осту-
дите, украсьте глазурью, присыпками — 
как пожелаете! 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПОДСКАЗКИ  ДЛЯ  ВКУСНОЙ  ПАСКИ

КУЛИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ОТ «ПУБЛИКИ»

НАЙБІЛЬШУ кіль-
кість законодав-

чих ініціатив протягом двох років своєї ка-
денції (40) Зеленський подав під час трьох сесій 
парламенту торік. Станом на 14 квітня 2021 року 
у Раді пройшли 83 голосування за законопроєк-
ти у другому читанні, ініційовані Президентом.  
Президентські законопроєкти мають високий 
показник проходження, порівнюючи із ініціати-
вами Кабміну або депутатів – 60% станом на по-
чаток квітня. Це втричі краще, ніж проходження 

урядових законопроєктів, або у шість разів краще за депутатські. У Верховній Раді 
VIII скликання найвищий показник проходження також мали президентські ініціа-
тиви — 70%, за час парламенту VII скликання законами ставали 63% ініціатив. 

У середньому президентська фракція «СЛУГА НАРОДУ» підтримує ініціативи 
Президента, Уряду та депутатів на рівні 220 голосів із незначною похибкою. «СН» 
голосує за президентські ініціативи у другому читанні в середньому на рівні 89% 
— приблизно як і за урядові чи депутатські документи. Всі інші фракції та групи 
віддають 65% і менше голосів.

Найбільше законів Володимира Зеленського мають: комітет із зовнішньої по-
літики та міжпарламентського співробітництва (27 голосувань); комітет з питань 
інтеграції України з ЄС (17 голосувань). Як відомо, зовнішня політика і міжнародні 
відносини – це та безпосередня сфера повноважень Президента, яка визначена 
у Конституції України. Проте пріоритет у Виборчій програмі Володимира Зелен-
ського був зосереджений на внутрішніх проблемах, а про питання міжнародних 
відносин та безпеки йшлося лише в четвертому розділі програми. 

Володимир Зеленський подав законопроєкт, яким пропонувалася зміна низки 
статей Конституції України. Зокрема зменшення конституційного складу парла-
менту з 450 до 300 нардепів (у разі ухвалення закону із застосуванням уже до ВР 
наступного скликання). Рада ухвалила Закон «Про народовладдя через Всеукраїн-
ський референдум», поданий Президентом Зеленським. Згідно із Законом, на Ре-
ферендум можна буде виносити питання про затвердження змін до Конституції, ви-
рішення питань загальнодержавного значення, затвердження зміни території Укра-
їни за міжнародним договором, утрату чинності Закону або окремих його положень.

Володимир Зеленський вніс законопроєкт про особливу процедуру усунення 
Президента України з посади (імпічмент). Попри великий обсяг документа, наяв-
ність до нього зауважень Головного науково-експертного управління ВРУ й, від-
повідно, необхідність розгляду проєкту у двох читаннях, Рада впоралася з цим.

Депутати підтримали законопроєкт Зеленського щодо підтримки людей 
і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширення в Украї-
ні COVID-19. Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у 
розмірі вісім тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробіт-
ної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень та фізичним особам 
— підприємцям, які втратили частину доходу внаслідок карантину.

На позачерговому засіданні в лютому 2021 року депутати проголосували за за-
пропоновані Президентом Зеленським зміни до Закону про державну службу. У 
березні цього року Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу від Зе-
ленського про пільги для так званих інвестиційних «нянь», якими передбачаєть-
ся звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств підприєм-
ства — інвесторів зі значними інвестиціями протягом п’яти років з дати подання 
заяви, але не раніше дати подання такої заяви та дати введення в експлуатацію 
об’єкта, побудованого (щодо якого здійснено реконструкцію, реставрацію, капі-
тальний ремонт) в рамках реалізації інвестиційного проєкту.

30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт Зеленського щодо 
резервістів та реформи військкоматів. Серед іншого, цей законопроєкт вводить 
новий вид військової служби — служба за призовом з-поміж резервістів в осо-
бливий період. Це означає, що можливий швидкий призов в армію оперативного 
резерву громадян, які відслужили та мають бойовий досвід, без оголошення мо-
білізації та схвалення парламенту.

Протягом двох років своєї каденції шостий президент України подав також низку 
законопроєктів, які були визначені ним як невідкладні для розгляду. Це запропоно-
вані ним зміни до Закону «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під 
час виборчого процесу. Крім того, Президент Зеленський запропонував закріпити 
у Конституції механізм позбавлення депутата мандата за кнопкодавство. У перший 
же день роботи Верховної Ради 9-го скликання він вніс законопроєкт, згідно з яким, 
якщо суд встановив факт неособистого голосування народним обранцем — тобто 
він голосував замість іншого нардепа або дав тому можливість проголосувати за-
мість себе, повноваження такого депутата припиняються достроково.

Було внесено й законопроєкт щодо лібералізації застосування реєстраторів 
розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму 
компенсації покупцям за скаргами щодо розрахункових операцій. Проєктом зако-
ну зокрема пропонувалось відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове засто-
сування РРО (ПРРО) для фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного 
податку ІІ–IV груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не переви-
щує граничного обсягу доходу, встановленого для I групи платників єдиного по-
датку (крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення 
від оподаткування).

Від Президента Зеленського до Верховної Ради надійли проекти щодо питань 
громадянства та ряд інших. Зрозуміло, що не все вирішено, але два роки – не той 
термін, щоб все відбулось…

ДВА РОКИ ПРЕ-
ЗИДЕНТСТВА 
ВОЛОДИМИРА 
ЗЕЛЕНСЬКОГО

Початок - стор.1
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ПОВІДОМЛЯЄМО про початок громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планова

ної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво меліоративної системи для СФГ «ПЕР-

ЛИНА», за межами населеного пункту в адміністративних 
межах Павлоградського району Дніпропетровської облас-
ті. Планованою діяльністю передбачається будівництво 
закритої зрошувальної мережі для зрошування сільсько-
господарських культур на земельних ділянках, що вико-
ристовуються СФГ «ПЕРЛИНА» в адміністративних межах 
Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Площа проектованої ділянки зрошення – 305,1 га.
Ділянка будівництва системи зрошення розташована на 

землях для ведення товарного сільськогосподарського ви-
робництва біля села Сокільське. Загальна площа системи 
зрошення складає 378,5967 га. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал 
Дніпро-Донбас.

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюєть-
ся від існуючої насосної станції НСП №7 Олександрівської 
зрошувальної системи Павлоградського МУВГ. 

Спосіб поливу – дощування за допомогою 6-ти широ-
козахватних дощувальних установок кругової дії «Otech». 
На зрошуваній ділянці застосовується модульний прин-
цип водорозподілу з індивідуальними запірними органа-
ми. Цей принцип дозволяє організувати на ділянці багато-
разовий водообіг і управляти водоподачею на полі для про-
ведення поливів за потребою.

Загальна витрата води – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 
тис. м3/рік. Загальна протяжність трубопроводів зрошу-
вальної мережі – 4325 м. Внутрішньогосподарська зрошу-
вальна мережа виконується з поліетиленових труб. 

На ділянках планується вирощувати кукурудзу.
(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-

метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце провадження планова-
ної діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПЕРЛИ-

НА», код ЄДРПОУ 21901144. Юридична адреса: 51311, Дні-
пропетровська область, Павлоградський район (колиш-
ній Юр’ївський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, 
буд.26. Тел.: +38 (097) 5297243

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДР-
ПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи-під-
приємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і мають відміт-
ку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи-підприємця (по-
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дні-
про, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходжен-
ня, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре
зультати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства, рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде отримання 
дозволу на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією Укра-
їни відповідно до Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад
ських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауважен-
ня або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано-
ваної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території каран-
тину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, Гро-
мадські слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
не заплановані

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
не заплановані

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін
формації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дні-
про, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, до якого надаються за
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дні-
про, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

 (зазначити найменування органу, поштову та електро-
нну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої  
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на 117 аркушах, без врахування додатків.

_____________________________________________
_________________________________

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад-
ськості)

_____________________________________________
_________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен
ня), а також час, з якого громадськість може ознайо
митися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля 
можливо щоденно, крім вихідних, з 7 травня 2021 р.:

- в Олексіївській філії Новоіванівського старостинсько-
го округу Юр’ївської селищної ради, Дніпропетровська об-
ласть, Павлоградський район (колишній Юр’ївський ра-
йон), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26, тел.: +38 
(067) 4905226 Земляна Алла Іванівна;

- безпосередньо у суб’єкта господарювання СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПЕРЛИНА», Дніпропе-
тровська область, Павлоградський район (колишній Юр’їв-
ський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26 

тел.: +38 (097) 5297243 Сарнов Віталій Володимирович.
(найменування підприємства, установи, організації, міс-

цезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайоми-
тися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
________________________ (дата офіційного опублікуван-

ня в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-
тично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

2021337474  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

ВІДПОВІДНО до законів Укра-
їни «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», «Про службу в 
органах місцевого самоврядуван-
ня», постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 лютого 2002 року 
№ 169 «Про затвердження Поряд-
ку проведення конкурсу на замі-
щення вакантних посад держав-
них службовців», Положення  про 
порядок проведення конкурсу для 
заміщення вакантних посад поса-
дових осіб місцевого самовряду-
вання Вербківської сільської  ради, 
затвердженого рішенням виконав-
чого комітету сільської ради від 27 
листопада 2020 року № 09,  на під-
ставі розпорядження сільського го-
лови від 26 квітня 2021 року № 97-
К «Про оголошення конкурсу на за-
міщення вакантних посад» та з ме-
тою забезпечення конституційного 
права рівного доступу громадян до 
служби в органах місцевого само-
врядування оголошується конкурс 
на заміщення посади:

 Спеціаліста I категорії (юри
сконсульта) юридичного сектору 
виконавчого комітету Вербків
ської сільської ради.

В конкурсі можуть взяти участь 
особи чоловічої або жіночої статі, 
які є громадянами України.

Кваліфікаційні вимоги на поса
ду спеціаліста I категорії (юрис
консульта) юридичного сектору 
виконавчого комітету:

  - повна вища освіта  відповідно-
го професійного спрямування за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста;

- стаж роботи на службі в органах 
місцевого самоврядування, на по-
садах  державної служби або дос-
від роботи за професією на посадах 
підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не 
менше 2 років;

-  володіння державною мовою;
- використання в роботі комп’ю-

терної техніки, програмних пакетів 
Microsoft Office (Word, Excel), знан-
ня відповідних програм;

- знання законодавства з питань 
функціональних обов’язків за поса-
дою.

Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають  такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення за-
явника із встановленими законодав-
ством обмеженнями щодо прийняття 
на службу в органах  місцевого само-
врядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма 
П-2 ДС) з відповідними додатками;

- подання шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті НАЗК деклара-
цію особи,  уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцево-
го самоврядування, за  минулий рік 
за формою, що визначається НАЗК;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, за-

свідчені нотаріально чи в іншому 
встановленому  законодавством по-
рядку;

- копію документа, який посвідчує 
особу;

- копію військового квитка (для 
військовослужбовців або військово-
зобов'язаних).

Учасники конкурсу обов’язко-
во складають іспит на перевірку та 
оцінку знань Конституції України, 
законів України «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування», 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про запобігання коруп-
ції», а також законодавства з ураху-
ванням специфіки функціональних 
повноважень відділу.  Документи 
приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня виходу публікації 
про оголошення конкурсу за адре-
сою: вул. Миру,73(приміщення Цен-
тру позашкільної освіти) с.Вербки 
Павлоградського району Дніпропе-
тровської області.

ВЕРБКІВСЬКА СІЛЬРАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРСЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НА ПАСХУ
В воскресенье, 2 мая (19 апреля по старому сти-
лю) Православная церковь отмечает праздник 
праздников — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Как подготовиться к Пасхе? В Страстную 

пятницу — самый строгий пост. По Уставу во-
обще не положено есть в этот день. Если поз-
воляет здоровье, попробуйте. В остальные дни 
Страстной седмицы пост тоже строгий, мы вку-
шаем только растительную пищу.

Великая суббота — день сокровенного за-
мирания. Его еще называют «Суббота покоя».  
В этот день речь не должна идти о веселье или 
чрезмерных хлопотах. Мы все еще печалимся о 
смерти Христа. Вспоминаем снятие Его с креста 
и положение во гроб. Мы ждем того часа, когда 
можно будет воскликнуть: «Христос Воскрес!»

Разговление (первая скоромная трапеза) на 
Пасху обычно совершается после литургии и 
причастия. Пасхальное богослужение начина-
ется ночью в субботу. Около половины двенад-
цатого служится полунощница, а в полночь со-
вершается Крестный ход. После Крестного хода 
начинается Пасхальная заутреня, по заверше-
нии которой служится Божественная литургия 
— оканчивается она около трех утра. После 
ночной службы можете приступать к празд-
ничной трапезе. Если вы пришли на службу 
утром (в 8-9 часов утра, время нужно уточнить 
в храме), то точно так же — после причастия — 
можно разговляться.

Если вы не можете встретить Пасху в храме, 
разговляться можно начинать примерно в то 

время, когда в храмах заканчивается празднич-
ная литургия: после трех часов утра воскресенья.

Как стоит провести Пасху? Радоваться, 
приносить радость своему ближнему, посе-
щать страждущих. Помните, что Пасху празд-
нуют целых 40 дней, до самого Вознесения 
Господня. Особенно празднична первая неде-
ля — Светлая седмица, во время которой слу-
жат особую пасхальную литургию, не постятся 
в среду и пятницу и звучит праздничный коло-
кольный звон.

Можно ли работать на Пасху? Запрет на ра-
боту, в том числе и домашнюю, на Пасху — это 
просто благочестивая традиция. Правильнее 
всего в этот день быть в храме, а потом разделять 
радость с близкими. Другое дело, если работать 
или нет, зависит не от нас. Делайте свою рабо-
ту в этот день добросовестно. Если вы в простоте 
и правде исполните ваши обязанности, Господь 
обязательно коснется вашего сердца.

Что принято дарить на Пасху? Будет хоро-
шо, если к любому подарку вы добавите пас-
хальное яичко, разукрашенное или красное, как 
символ свидетельства новой жизни — Воскре-
сения Христова.

Можно ли ездить на кладбище на Пасху? 
Лучше ездить на кладбище к близким в другие 
дни. Например, на Радоницу (11 мая) — в день, 
когда по традиции Церковь поминает умерших. 
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ПОДАТКОВИЙ КОМІТЕТ ПАР-
ЛАМЕНТУ РОЗПОЧАВ РОБОТУ 

НАД АНТИКРИЗОВОЮ
 ПРОГРАМОЮ ДЛЯ МЕДІА
ЗАПРОВАДЖЕННЯ податкових канікул для 

редакцій українських ЗМІ, перспективи 
створення в Україні програми підтримки ві
тчизняних виробників паперу, упорядкування 
економічних стосунків видавців із державою. 
Ці та інші важливі питання обговорювались 
під час першого засідання робочої групи з на
працювання змін до податкового законодав
ства з ініціативи парламентського Комітету 
з питань фінансів, податкової та митної по
літики та НСЖУ, інформує сайт Національної 
Спілки журналістів.

Ця зустріч стала продовженням низки заходів, 
запланованих під час Всеукраїнської наради ре-
дакторів газет 25 березня, для реалізації озвучених 
на ній пропозицій з антикризової підтримки укра-
їнських медіа. Ініціатором створення робочої гру-
пи став народний депутат Олексій Устенко.

До складу робочої групи увійшли представни-
ки Національної Спілки журналістів, галузевих 
асоціацій, Державної податкової служби України. 
Фактично в парламенті вперше за рік від почат-
ку пандемії зроблено крок до практичної реалізації 
антикризової програми для медіа.

Під час засідання обговорювали пропозиції:
- Запровадити податкові канікули для ЗМІ до 

кінця карантинного періоду;
- Знизити податкове навантаження на заро-

бітну плату журналістів;
- Запровадити нульову ставку ПДВ на імпорт-

ний газетний папір та пільгові ставки на оренду 
приміщень редакціями (1 грн за кв м на рік);

- Врегулювати питання подвійної сплати 
ПДВ за рекламні послуги, отримані онлайн-ме-
діа від закордонних офісів медійних платформ і 
соцмереж.

ТАКОЖ ПОРУШУВАЛИ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ 
ФОНДУ ПІДТРИМКИ МЕДІА В УКРАЇНІ ТА УРЯДО-
ВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ.

На засіданні були присутні представники націо-
нальних та регіональних медіа, профільних асоці-
ацій, у тому числі, президент Української асоціації 
медіабізнесу Олексій Погорелов та президент Не-
залежної асоціації регіональних видавців України 
Олександр Човган. Член парламентського Коміте-
ту з питань фінансів, податкової та митної полі-
тики Олексій Устенко пояснює: якщо будуть пе-
редбачені відповідні компенсатори і розроблений 
ґрунтовний фінансово-економічний аналіз, мож-
на буде зареєструвати законопроект про податкові 
пільги для ЗМІ і далі працювати з Міністерством 
фінансів. «Це було перше засідання, потрібно, як 
мінімум, ще два, аби зареєструвати законопро-
екти. Далі ми будемо працювати в процесі об-
говорення вже зареєстрованого законопроекту, 
який будуть розглядати на комітеті», – зазна-
чив народний депутат.

Голова Національної Спілки журналістів Сер-
гій Томіленко неодноразово наголошував, що 
питання стосується не лише стимулів для пев-
них ЗМІ, а державної інформаційної політики. 
«Варто провести дискусію, як держава може 
підтримувати і стимулювати всі українські 
ЗМІ. Маються на увазі і телерадіокомпанії, ін-
формаційні агенції та преса, щоб це був універ-
сальний підхід. У нас є напрацьований проект 
антикризової програми підтримки засобів ма-
сової інформації, є пропозиції від редакторів 
про те, що може бути стимулом у нинішніх 
форматах. У нас налагоджена співпраця з ко-
мітетом Верховної Ради з питань податкової 
та митної політики. Профільний економічний 
комітет розпочинає роботу з напрацювання 
певних ініціатив та проектів на підтримку 
українських медіа. Хотілося б зрозуміти реа-
лістичність напрямку, в якому ми можемо ру-
хатись», – підкреслив голова НСЖУ. 

ЯКІ ПРОБЛЕМИ В СТОСУН-
КАХ ВИДАНЬ І «УКРПОШТИ»
75% - відсутність матеріальної відпові-
дальності за зрив доставки; 74% - слаб-
ка зацікавленість поштовиків; 71% - ви-
сокі тарифи на доставку; 69% - недоотри-
мання графіків доставки; 65% - закрит-
тя поштових відділень у селах; 56% - брак   
листонош; 38% - пересувні поштові відділен-
ня. 14% - зміна маршрутів доставки

ЩОДЕННИК
НАШОГО ЖИТТЯ

1 ТРАВНЯ – свято всіх, хто своєю щоденною пра-
цею створює завтрашній день, процвітання і 

благополуччя нашого району та України в ціло-
му. Адже чесна і добросовісна праця – основа 
успішного розвитку будь-якого суспільства.

Висловлюю  щиру подяку усім людям праці за по-
всякденну наполегливу роботу на благо Павлоград-
щини та країни, відданість обраній справі, уміння 

успішно реалізовувати всі плани та починання. Ба-
жаю вам, вашим рідним і близьким гарного настрою, 
весняного тепла і всіляких життєвих гараздів! Хай 
панує мир, злагода та добробут у наших оселях! 

В той же час, у зв’язку із складною епідеміоло-
гічною ситуацією в державі через поширення ко-
ронавірусної інфекції закликаю усіх жителів Павло-
градського району  дотримуватись правил каранти-
ну під час травневих свят! Впевнений, що кожен з 
вас і надалі дослухатимуться до порад органів дер-
жавної влади, що в свою чергу вбереже усіх нас від 
поширення коронавірусної інфекції.

Травневі свята 2021-го, як і Великодні, доведеть-
ся провести не зазвичай. Належить відмовитись 
від традиційних масових поїздок на природу. Об-
межте пересування без нагальної потреби та до-
тримуйтесь правил карантину.

Дякую усім за розуміння та закликаю жителів ра-
йону дотримуватись карантинних заходів!

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ ТА ТИХ ХТО ПОРУЧ!

З ПЕРШОТРАВНЕМ!

Голова Павлоградської 
райдержадміністрації                      

Сергій РУБЛЕВСЬКИЙ

НАЙВАЖЛИВІШЕ, мабуть, 
— це прийняті зміни до 

законодавства щодо розвит-
ку інституту старост. Місце-
ві ради матимуть три місяці, 
аби утворити старостинські 
округи із сіл, селищ та міст, 
які не стали адміністративни-
ми центрами Громад, на те-
риторії котрих проживають не 
менше 500 жителів. Старост 
затверджуватиме місцева ра-
да за поданням голови після 
обов’язкового публічного об-
говорення всіх кандидатур 
в окрузі. Людина, призначе-

на на цю посаду, не матиме 
права працювати за сумісни-
цтвом, не буде зобов’язана 
входити до складу виконкому 
ради і матиме право дорад-
чого голосу.

Щоправда, вся опозиція 
дружно цей документ проіг-
норувала. Зауваження фрак-
цій (навіть «ОПЗЖ») були од-
ностайні й висловлені проти 
принципу призначення ста-
рост, а не виборності. Депу-
тати гаряче доводили, що та-
ким чином руйнуються євро-
пейські підходи до самовря-
дування і до реформи децен-
тралізації. Селян, за словами 
доповідачів, позбавили мож-
ливості обирати свою владу, 
зробили безправними

СТАРОСТА  
ПРИЗНАЧЕНИЙ

КОНКУРС «ГРОМАДА СВОЇМИ РУКАМИ» ПО- 
ВЕРТАЄТЬСЯ: У ФОКУСІ - БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ
У КОНКУРСІ проєктів з благоустрою міст і сіл «ГРОМАДА СВОЇМИ РУКАМИ» тепер бе-

руть участь 32 громади в 11 областях України. На реалізацію ідей можна виграти 
грант до 80 тис. грн. Перевага - проєктам, спрямованим на створення безбар'єрного 
середовища і інклюзивності. У кожного жителя території, де проводиться конкурс, є можли-
вість подати заявку на реалізацію проекту для благоустрою громади, після чого конкурсна комі-
сія визначить проекти-переможці, яким буде надано фінансування. В фокусі проєкту цього року 
- безбар'єрність, що передбачає розвиток доступного соціально-орієнтованого середовища для 
людей з обмеженими можливостями здоров'я, маленьких дітей і вагітних жінок, людей похило-
го віку. Дізнатися деталі і подати заявку можна тут: https://gromada.dtek.com/

«ГРОМАДА СВОЇМИ РУКАМИ» дає стимул до розвитку міст і регіонів, де працюють підпри-
ємства групи ДТЕК. Компанія є надійним партнером місцевих громад з 2013 року. За цей час в 
рамках конкурсу було реалізовано близько 1500 проектів. Цього року географія проєкту роз-
ширилася на території присутності бізнесів ДТЕК Нафтогаз і ДТЕК ВДЕ, а значить більше 
проєктів ми зможемо підтримати і реалізувати разом з Громадами. Особливий фокус проєк-
тів цього року - безбар'єрність. ДТЕК приєднався до ініціативи Першої Леді «Бізнес без бар'є-
рів», і ми пропонуємо конкурсантам звернути увагу на створення безбар'єрного середовища, 
доступності і комфорту з урахуванням європейських стандартів. Наша місія - працювати в 
ім'я прогресу і процвітання суспільства. І такі ініціативи - наш внесок в розвиток України», 
- прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро САХАРУК.

ДТЕК як соціально-відповідальний бізнес, зацікавлений у сталому розвитку територій, під-
тримує проєкти, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності регіонів, якості життя в 
містах і населених пунктах. Соціальні проєкти компанії базуються на принципах ESG і відпові-
дають цілям сталого розвитку ООН.  «ГРОМАДА СВОЇМИ РУКАМИ» - конкурс грантів від ДТЕК 
для благоустрою населених пунктів та розвитку співпраці між жителями, бізнесом і адміністра-
ціями на місцях. Конкурс проводиться з 2012 року спільно з міською владою. Цього року проєкт 
розширив географію і діє в 11 областях України. У конкурсі беруть участь громадські організації, 
об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (та інші об'єднання жителів), ініціативні 
групи громадян. З 2012 по 2020 рік в РАМКАХ «ГРОМАДИ СВОЇМИ РУКАМИ» було реалізовано 
1500 проєктів. В процес благоустрою міст і сіл було залучено 78 тисяч українців.

З 2016 року проєкт «ГРОМАДА СВОЇМИ РУКАМИ» отримав сертифікат Міжнародного конкур-
су КСВ «JCI Culture Best Practice» за відповідність проєктів компанії цілям сталого розвитку ООН 
і оригінальність їх досягнення; в 2020 р - увійшов в шорт-лист Національного конкурсу мо-
лодих маркетологів «Young Lions Marketers 
Competition 2020». ДЕПАРТАМЕНТ ЗІ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

МЛАДШАЯ ШКОЛА
Здесь проблем меньше всего, 

ведь обучение в младших классах 
происходит преимущественно в 
игровой форме, требования еще 
не такие высокие, да и значение 
оценок не столь весомое. Дети с 

учителями смотрят видео, обсу-
ждают картинки и яркие презен-
тации. Но самой главной претен-
зией здесь была невозможность 
работающих родителей оставить 
детей одних дома.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Немало украинских школьни-

ков (и их родителей) считают, что 
за период дистанционного обуче-
ния они изучили очень мало но-
вого. Учащиеся в основном сету-
ют, что «удаленка» организована 
недостаточно для того, чтобы ко-
го-то заинтересовать. В средней 
школе становится очевиднее на-
личие большого количества тех-
нических проблем - не все заду-
манное удается реализовать в 
удаленном доступе. Не хватает 
мощности гаджетов, скорости Ин-
тернета, доступа к программному 
обеспечению.

Учителя, в отличие от школь-
ников, которые все свободное 
время проводят в гаджетах, про-
явили меньшую технологическую 
грамотность. Ученики жалуют-
ся, что кое-где организационные 
вопросы (типа поиска ссылки на 
тест или предоставления доступа 

всем ученикам) занимают чуть ли 
не весь урок!

Также всех участников школь-
ного обучения раздражает не-
определенность в платформах 
для дистанционного образова-
ния: каждый педагог выбирает 

удобную ему, не сильно ориенти-
руясь на желание ученика. Оце-
нивают работы учеников боль-
шинство учителей также 
достаточно выборочно, 
ведь самой возможно-
сти адекватно оценить их нет: 
школы фактически пусты...

ВЫПУСКНЫЕ КЛАССЫ
Из-за карантина сначала пе-

ренесли пробное ВНО для части 
регионов, включая столицу - на 
период, когда они уже не столь и 
нужны (но были предварительно 
оплачены). В последний момент 
решением Министерства обра-
зования отменили обязательную 
ГИА (государственную итоговую 
аттестацию). Но большинство 
выпускников уже успели потра-
тить много времени и нервов на 
подготовку, а их родители - не-
малые средства на репетиторов.

11-классникам этот год дал-
ся очень непросто. В атмосфере 
неопределенности, постоянных 
изменений, введения новых пра-
вил и отмены предыдущих. Хотя 
еще с начала учебного года все 
понимали, что, вероятно, все так 
и произойдет, но важное решение 

почему-то держали до последнего 
момента. И теперь у выпускников 
и их родителей осталось много 
вопросов, например - можно ли 
отказаться от одной ГИА, а другие 
сдать? Разъяснения от профиль-
ного министерства до сих пор нет, 
а учителя гадают.

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Здесь ситуация несколько луч-
ше, чем в школах. По крайней 
мере, потому, что квалификация 
преподавателей университетов 
все же выше, чем школьных учи-

телей - они являются в основном 
кандидатами или докторами на-
ук, прошли достаточный предва-

рительный уровень от-
б о р а   и   п о д г о т о в к и .  
Сами студенты физиче-

ски старше школьников -следо-
вательно, и более опытные. Они 
понимают, что гаджеты - ноутбук 
и смартфон - являются их личным 
инструментом, который поможет 
им не только в уче6е, но и в даль-
нейшей работе.

Большинство студентов при-
обретение гаджетов расценива-
ют как инвестицию в свою даль-
нейшую деятельность. К тем, у 
кого по тем или иным причинам 
не получается это сделать, при-
меняется индивидуальный под-
ход. Администрация универси-
тетов очень лояльно относится к 
студентам: при необходимости 
продолжает дедлайны, регуляр-
но совершенствует технические 
платформы для дистанционного 
обучения, проводит семинары и 
тренинги как для студентов, так и 
для преподавателей - на повыше-
ние квалификации.

Конечно, стоит принимать во 
внимание, что, например, препо-

давать в медицинских универси-
тетах практические дисциплины 
очень сложно, но большинство 
высших учебных заведений все 
же достаточно эффективно учатся 
и на «дистанционке». Наконец, с 
помощью тренажеров с исполь-
зованием виртуальной и допол-
ненной реальности можно даже 
научиться управлять самолетом!

ВНЕШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Руководители различных круж-
ков во всей Украине сконцентри-
ровались на подготовке лайфха-

ков, а также участии в онлайн-кон-
курсах и фестивалях, создании 
флешмобов, привлечении моло-
дежи к челленджам. Дети скуча-
ют по общению, но они и до того 
привыкли к Интернет-коммуни-
кации, поэтому большинство из 
них локдаун переносит несколько 
лучше, чем взрослые. Воспитан-
ники кружков прекрасно справ-
ляются с творческими задачами: 
танцуют дистанционно, вокалисты 
и инструменталисты проводят 
онлайн-репетиции, рисуют с по-
мощью ZOOM и даже готовят теа-
тральные постановки.

Подытоживая, невозможно 
однозначно сказать, что дис
танционное образование  это 
хорошо или плохо. Есть много 
преимуществ, но хватает и недо
статков. Выводы каждый для се
бя сделает сам. В любом случае 
текущий кризис  как и любой 
другой  существенно стимули
рует развитие прогресса: появ
ляются новые формы образо
вания, совершенствуются суще
ствующие (хотя, к сожалению, 
не обходится и без потерь).

Анна ПОЛИСУЧЕНКО

АСПЕКТ

БОЛЬШЕ ГОДА все участники образовательного процесса 
в Украине перманентно живут в реалиях «дистанцион-

ки». Весной прошлого года это казалось нам временным 
челленджем: кое-кто относился к этому как к приключе-
нию, кое-кто радовался, что не надо ходить в школу, а кто-
то - по поводу экономии времени и средств на передвиже-
ние. Но теперь, когда в подобном режиме мы учимся уже 
год, многие столкнулись с серьезными проблемами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  «ПРОВАЛ»
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Нас  є  за  що  і  треба  критикувати,  але  співпраця  з  газетярами 
потрібна, - генеральний директор «Укрпошти» Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ

ПОНАД ДВІСТІ редакторів друкованих видань 
взяли участь у Всеукраїнській онлайнна

раді редакторів газет із питань поштової до
ставки преси, яка відбулася восьмого квітня 
в онлайнформаті. Захід організувала Націо
нальна спілка журналістів України у відповідь 
на звернення керівників місцевих ЗМІ, занепо
коєних станом поштової доставки своїх видань 
до читача та проблемами у стосунках із голов
ним поштовим оператором країни. До участі в 
Нараді запросили генерального директора АТ 
«Укрпошта» Ігоря Смілянського, який протя
гом двох годин вислуховував претензії та поба
жання редакторів газет та активу НСЖУ, аргу
ментував втілювані ним поштові реформи, за
кликав газетну галузь до співпраці. Публікуємо 
фрагменти виступу гендиректора Укрпошти.

На початку Ігор Смілянський у своєму виступі 
уточнює: «Часто звучить, що «Укрпошта» – дер-
жавне підприємство, але це публічне  акціонер-
не товариство, яке самостійно заробляє кошти 
на свою діяльність».  (Щоправда, засновником і 
єдиним акціонером «Укрпошти» – компанії-опе-
ратора поштового зв’язку  є Міністерство інфра-
структури України – ред.).

ТАРИФИ  
Ігор Смілянський визнає, що підвищення тари-

фів – тема болюча, але каже, що без цього обій-
тися не могли.  Він дякує всім за розуміння, коли 
минулого року у зв’язку з підвищенням мінімаль-
ної зарплати пошта вимушена була підняти тари-
фи на доставку газет.  Цього року, незважаючи 
на чергове підвищення мінімальної зарплати  до 
6500 гривень  поштові тарифи не підвищували. 
З 1 січня 2021 року «Укрпошта»  зазнає збитків.

Ігор Смілянський каже:
– На сьогодні  25 відсотків доходу «Укрпошти» 

– це дохід за доставку пенсії. Ми залишили тариф 

на доставку пенсії з розрахунку на рівні мінімаль-
ної заробітної плати 4400 гривень. Те саме стосу-
ється тарифу на доставку листів:  він, як був мину-
лого року 9 гривень, так і залишився. Мінімальна 
заробітна плата при цьому збільшилось до суті на 
37 відсотків, а разом з тим збільшилися суми по-
датків і єдиного соціального внеску.

Гендиректор «Укрпошти» доводить, що знижу-
вати або не підвищувати тарифи не дозволяє про-
ста математика обсягів роботи поштовиків і міні-
мальних зарплат. Для листонош і операторів введе-
но заохочення: їм нараховується 10 відсотків від су-
ми прийнятої передплати. Таким чином виходить, 
що вони зацікавлені в передплаті: чим більше пе-
редплат оформили, тим більша їхня зарплата.

ПОШТОВІ ВІДДІЛЕННЯ: 
ПЕРЕСУВНІ та СТАЦІОНАРНІ.

В «Укрпошті» планують покращити організа-
цію оформлення передплати і доставки. 

Перш за все планується зробити нові, краще 
оснащені сортувальні центри, організувати робо-
ту нового фронт-офісу.  У відділеннях планується  
встановити нове обладнання, щоб заповнення або-
нементів займало якомога менше часу. Також дума-
ють, щоб кожна листоноша також мала пристрій, 
який дасть можливість не забивати кожного разу  
прізвище, адресу і всі інші відомості про передплат-
ника. Таким чином, скорочуючи час,  прагнуть не 
збільшувати тариф на оформлення передплати, або 
хоча б утримувати його на рівні інфляції.

Говорив Ігор Смілянський про те, якими ба
чить поштові відділення:

– Ми бачимо що у великих селах пересувні від-
ділення працюють не так ефективно. Тому, за моїм 
особистим рішенням, вивчається можливість, щоб 
у селах, де населення становить 1200 осіб плюс, ми 
залишимо стаціонарні відділення, де працювати-
муть начальник відділення і листоноша. Плануємо 
забезпечити їх комп’ютерами і зробити так, щоб 
відділення працювали п’ять днів на тиждень.

Гендиректор «Укрпошти» сподівається на 
співпрацю з  місцевими ОТГ і редакціями газет 
(наприклад, на допомогу в проведенні інтернет 
зв’язку). А коли у великих селах залишаться ста-
ціонарні відділення, у пересувних відділень за-
лишиться більше часу для невеликих сіл. Напри-
клад, у Одеській області, де було багато претензій 
до роботи пошти, вже підписано меморандум про 
відкриття у великих селах стаціонарних відділень. 
Поштовики  досягають порозуміння із Громадами, 
які допомагатимуть з приміщеннями.

У прифронтовій Луганській, у деяких інших об-
ластях ще працюють старі пересувні відділення. 
І працюють вони за старою моделлю, на старих 
автомобілях, за малі зарплати.  Ігор Смілянський 
каже, що, цілком можливо, Луганська область  
стане однією з перших, де  впроваджуватимуть 
нову модель: будуть нові автівки, нові зарплати 
тощо.  На автомобілях будуть встановлені  GPS, 
за якими можна буде відслідкувати рух поштово-
го авто  – чи вчасно вони прибувають на об’єкт, чи 
всі села встигають обслужити.  

ГОСТРЕ ДЛЯ «УКРПОШТИ» ПИТАННЯ 
ДОСТАВКИ ПЕНСІЙ. ЦЯ ПРОБЛЕМА 

МОЖЕ ТОРКНУТИСЯ І ВИДАВЦІВ
Відбулися жорсткі перемовини щодо тарифів на 

доставку пенсій між представниками «Укрпошти» і  
урядовцями.  Обґрунтовуючи позицію підприємства, 
Ігор Смілянський доводить, що підвищення тарифу 
на доставку пенсій обумовлене все тим же поетап-
ним підвищенням мінімальної зарплати, що тільки за 
останній рік зросла з 4 723 до 6500 гривень. Відповід-
но у прямій пропорції – з 47 до 65 гривень – збільши-
лися витрати на доставку однієї пенсії. А якщо враху-
вати, що людей пенсійного віку в селах стає менше, 
тариф на доставку однієї пенсії стає ще вищим. 

– На жаль, – зазначає гендиректор «Укрпошти», 
– уряд нас почути не захотів і наші доводи до ува-
ги не бере. В уряді вважають, що зарплати мають 
збільшуватися, а тарифи мають залишатися на то-
му ж рівні. Ухвалено постанову, якою примусово 
(підкреслюю – примусово!) з 1 вересня плануєть-
ся перевести пенсіонерів на картки. На всіх пен-
сіонерів, які не інваліди і кому не 80 плюс, авто-
матично відкриється банківський рахунок, на який 
будуть зараховуватися пенсійні кошти.

Ігор Смілянський вважає це порушенням 
прав людини і зазначає, що таким чином пенсіо-
нерам додають великого клопоту. Він нагадує, що 
банкомати є тільки в чотирьох відсотках населе-
них пунктів і каже:

– Пенсіонер буде змушений на свої копійки до-
їхати до райцентру, що в умовах пандемії особливо 
складно.  Потім він мусить їхати до райцентру, щоб 
оплатити комунальні послуги. Водночас виникає 
проблема у поштовиків: якщо у нас не буде пенсій 
і комунальних платежів, ми будемо змушені скоро-
тити величезну кількість листонош, бо в них просто 
не буде роботи. І чи буде це краще для держави, яка 
втрачає податки і буде змушена виплачувати допо-
могу по безробіттю, збільшиться кількість отриму-
вачів субсидій?

Прозвучало застереження, що проблема торк-
неться й газетярів. Було сказано, що там, де не 
буде листоноші, а в людей не буде готівкових ко-
штів, виникнуть проблеми з передплатою, а за-
тим і з тарифами на доставку. Адже зі зменшен-
ням обсягу надаваних листоношею послуг, збіль-
шується вартість тих, що залишаються.  А це – до-
ставка газет і листи та посилки.

Було висловлено припущення, що альтерна-
тивна доставка преси найближчим часом навряд 
знайдеться, приватна служба з доставки в село 
не поїде. І на підтвердження думки дає порівнян-
ня: доставка листа в «Укрпошті» коштує 9 гри-
вень, у «Новій пошті» – 45 гривень. Те саме може 
статися і з доставкою газет.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський 
звертається до редакторів з проханням підтри
мати поштовиків у питанні доставки пенсій:

– Сподіваємося, що Спілка журналістів нас під-
тримає, бо це наше спільне з видавцями завдання 
– зберегти листонош. Підприємству вигідно, щоб 
листоноші працювали на повну ставку. На відмі-
ну від наших приватних конкурентів, що працю-
ють як ФОПи, ми платимо дуже високий єдиний 
соціальний внесок. І, якщо листоноша працює на 
0,3 ставки, ЄСВ ми платимо такий само, як вона 
працює з повною зайнятістю – 1320 гривень.  Тоб-
то як генеральний директор, я зацікавлений, щоб 
усі листоноші працювали на повну зайнятість. Та-
ку можливість дають пересувні відділення. 

НАС Є ЗА ЩО І ТРЕБА КРИТИКУВАТИ. І Я ГО
ТОВИЙ ВАС ПОЧУТИ.  НАМ ПОТРІБНА СПІВП
РАЦЯ, ЩОБ НЕ ЗАЛИШИТИ ЛИСТОНОШ БЕЗ 
РОБОТИ, НЕ УСКЛАДНЮВАТИ ЖИТТЯ ПЕН
СІОНЕРА НА СЕЛІ І ТИМ САМИМ ДОПОМОГ
ТИ САМИМ СОБІ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТИРАЖІВ З 
ДОСТАВКОЮ В ОПТИМАЛЬНОМУ ВАРІАНТІ.  
Зараз ми обслуговуємо 3,5 мільйона пенсіоне-
рів, і це ваш основний передплатник у багатьох 
сільських районах. А якщо постанова Уряду у 
нинішньому варіанті стане до дії, ми втрачаємо 
в обслуговуванні по пенсіях 2,1 мільйона пенсі-
онерів, що становить 67 відсотків. Не складно 
порахувати, які втрати від передплати і в тари-
фах можуть при цьому бути.

В ході он-лайн наради від видавців прозвуча-
ло багато зауважень і пропозицій щодо співпраці 
пошти та редакцій. Ігор Смілянський відповідав 
на запитання, коментував, з чимось  погоджував-
ся, з чимось не погоджувався. Розмова вийшла 
обопільно цікавою. 

ПРО ЦЕ повідомила Голова партії 
«Батьківщина» Юлія Тимошен-

ко під час пресконференції. За її 
словами, влада взяла курс на повне 
обезземелення українських грома-
дян. Насамперед планують внести 
зміни до Земельного кодексу, яки-
ми дозволяється знімати верхній 
шар чорноземів, продавати землю 
іноземцям, скасовується поняття 
«особливо цінні землі», а держава 
усувається від контрою за обігом 
сільськогосподарських земель. До 
того ж «слуги народу» просувають 
урядовий законопроєкт про скасу-
вання права громадян на безкош-

товні 2 гектари землі, вже внесли пропозиції про позбавлення українців права постійного користування 
земельними ділянками, зокрема й городами,  і вже позбавили селян права обирати шляхом голосування 
свої сільради і сільських голів – замість цього згори призначатимуть старост і «смотрящих» за тим, як в 
людей забиратимуть їхні землі.

«Під час локдауну вони вносять зміни до законодавства, які дають можливість нашу сільськогосподарську 
землю розпродати, в тому числі іноземцям, без будь-яких правил. В України силою зброї забрали 7% земель, Крим 
і тимчасово окупований Донбас. Водночас зараз без війни вони намагаються здати 72% території України, пе-
ретворивши її у новітню колонію, а українців  – у батраків на власній землі», – зазначила Юлія ТИМОШЕНКО.

 «Нам потрібно провести Всеукраїнський референдум разом – народ України і «Батьківщина», яка стає пліч-
о-пліч з українцями. Сьогодні це єдиний шлях, який дасть нам можливість захистити землю і наше майбутнє. 
Ми вважаємо, що землю в Україні має купувати лише держава – щоб здавати її в оренду вітчизняним фермерам, 
середнім і малиv сільгоспвиробникам. А якщо людина хоче продати пай, то тільки держава за ринковою вартіс-
тю може викупити його, як це робиться в США, Канаді, європейських країнах», – наголосила політик.

Як повідомила лідер «Батьківщини», силами команди вже сформована ініціативна група, яка налічує по-
над 12 тисяч людей, а НА 22 ТРАВНЯ ВЖЕ ЗАПЛАНОВАНО ВЕЛИКЕ ЗІБРАННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ, 
щоб  розпочати процес проведення ре-
ферендуму. 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: ПЕРШИМ НА РЕФЕРЕНДУМ 
БУДЕ ВИНЕСЕНЕ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЗЕМЛІ
КОМАНДА «БАТЬКІВЩИНИ» ОБ’ЄДНАЛАСЯ З ФЕРМЕРАМИ, СЕЛЯНАМИ Й ЗЕМЛЕВЛАСНИ-

КАМИ, ЩОБ РАЗОМ ІНІЦІЮВАТИ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, НА ЯКИЙ 
БУДЕ ВИНЕСЕНО ПИТАННЯ ЗАБОРОНИ РОЗПРОДАЖУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ.

За матеріалами сайту ВО «Батьківщина»

ВІТАННЯ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
ДОРОГІ УКРАЇНЦІ! ВІД ЩИРОГО 

СЕРЦЯ ВІТАЮ ВАС ІЗ СВІТЛИМ 
І ВЕЛИЧНИМ СВЯТОМ ВОСКРЕСІН
НЯ ХРИСТОВОГО – ВЕЛИКОДНЕМ!

Вже більш як дві тисячі років Ве-
ликдень є найголовнішим святом 
християн. Чому так? Бо це велике  
торжество несподіваного та неочі-
куваного. Свято дива Божого і вічно-
го життя. Це пора нових надій і світ-
лих сподівань, перемоги добра над 
злом, панування віри та великої лю-
бові Господа до людей і цілого світу.

Кожен новий Великдень відкри
ває перед нами нові шляхи. Він на-
гадує нам, що людині під силу здо-
лати будь-які труднощі й негаразди, 
якщо вона має віру та любов у серці. 
Віримо в себе, віримо в краще, має-
мо надію на щасливе, мирне та гідне 
життя. І тоді наші побажання та мрії 
обов’язково здійсняться.

Я бажаю всім успіхів, достатку й 
здоров’я. Родинного тепла й щастя, добра і любові! Хай Господь захищає нашу Україну і 
дарує нам милість та прихильність свою.  Зі святом вас. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!

ПОВІДОМЛЕННЯ ТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬРАДИ
ТРОЇЦЬКА сільська рада   повідомляє  про проведену реєстрацію  в «Держав-

ному реєстрі  речових прав  на нерухоме   майно про реєстрацію  права  влас-
ності»  земельних ділянок  у комунальну  власність Троїцької  сільської ради:

Об'єкт нерухомого майна Кадастровий номер Площа, га Місце розташування
земельна ділянка 1223587200:01:003:0840 32,6097 Троїцька сільська рада
земельна ділянка 1223587200:01:003:0841 1,4108 Троїцька сільська рада
земельна ділянка 1223587200:01:003:0839 6,5377 Троїцька сільська рада

Сільський голова О.О.ЧУПРИНА
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ПОЛОЖЕННЯ про порядок обчислення та сплати туристичного збору 
на території Межиріцької сільської територіальної громади (витяг)

Ставка збору встановлюється за рішенням Межиріцької сільської ради, за кожну добу тимчасового 
розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та 3 
відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення згідно пункту 268.3 
статті 268 Податкового кодексу України.

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Межиріцької сільської ради 
«Про встановлення туристичного збору на території Межиріцької сільської

 територіальної громади» (витяг)
Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибу-

вають на територію Межиріцької сільської територіальної громади, та отримують (споживають) послуги з тим-
часового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в визначений строк. Базою опо-
даткування збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначена 
проектом  рішення. Пропонується встановити ставку туристичного збору за одну добу тимчасового розміщення 
особи у місцях проживання для внутрішнього туризму 0,3 та в’їзного туризму 3,0 відсотка від розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Справляння збору здійсню-
ється податковими агентами, визначеними у проекті рішення про туристичний збір. 

Запропонований проєкт рішення розроблено з метою врегулювання порушеного питання з дотриманням ви-
мог податкового законодавства України. Представлений проєкт регуляторного акту відповідає принципам дер-
жавної регуляторної політики.

Для впровадження цього регуляторного акту необхідно забезпечити інформування громадськості про вста-
новлені проєктом рішення туристичного збору, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Межиріць-
кої сільської ради. Після затвердження регуляторного акту інформування здійснюватиметься на офіційному 
веб-сайті Межиріцької сільської ради.

Запропонований регуляторний акт містить сукупність правових та організаційних заходів цілеспрямованого 
впливу на діяльність суб’єктів господарювання з метою узгодження інтересів учасників під час справляння ту-
ристичного збору на території Межиріцької сільської територіальної громади.

З повним текстом проекту регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на 
офіційному сайті https://mezhyrich.otg.dp.gov.ua/ua .

Транспортний податок на території Межиріцької сільської територіальної громади
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий 

автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового 
кодексу України.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим орга-

ном податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт 
оподаткування.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити 
надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня ро-
ку базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником 
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податко-
ве повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і 
не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткуван-
ня декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з 
розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 
згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним квар-

талом, які відображаються в річній податковій декларації".

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Межиріцької сільської ради 
«Про транспортний податок на  території Межиріцької сільської  територіальної громади» (витяг)

Цілями регуляторного акту є:
- встановлення порядку справляння транспортного податку, що дозволить виконати вимоги податкового за-

конодавства та забезпечити сталі надходження до бюджету територіальної громади для виконання затвердже-
них програм соціально–економічного розвитку громади;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних 
з забезпеченням дотримання вимог податкового законодавства зі справляння транспортного податку;

- врегулювання правовідносин між Межиріцькою сільською радою та суб’єктами господарювання-юридич-
ними особами та фізичними особами.

З повним текстом проекту регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на 
офіційному сайті https://mezhyrich.otg.dp.gov.ua/ua .

В МЕЖИРІЦЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
Ставки єдиного податку для платників першої групи

 (вводяться в дію з 01.01.2022)

Ставки єдиного податку для платників другої групи 
(вводяться в дію з 01.01.2022)

Код1 Вид діяльності 1

Ставка податку
(у відсотках від 

розміру  прожитко-
вого мінімуму для

 працездатних осіб)
1 2 3

47.81
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами,  
напоями та тютюновими виробами (крім продажу підакцизних това-
рів, пально-мастильних, лікеро- горілчаних та тютюнових виробів)

10%

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 10%

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10%
74.20 Діяльність у сфері фотографії 10%
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 10%
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10%
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10%
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10%
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10%
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10%

Інші види діяльності (крім зазначених у переліку) 10%

Код1 Назва 1

Ставка податку 
(у відсотках від 

розміру мінімальної 
заробітної плати)

1 2 3
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 20%
14.12 Виробництво робочого одягу 20%
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 20%
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 20%
18.12 Друкування іншої продукції 20%
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 20%
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 20%

47.24
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, 
борошняними та цукровими кондитерськими 
виробами в спеціалізованих магазинах

20%

47.52
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами 
та санітарно-технічними виробами
в спеціалізо ваних магазинах

20%

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 20%

47.81
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами (крім продажу підакцизних 
товарів, пально-мастильних, лікерогорілчаних та тютюнових виробів)

20%

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 20%

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20%
47.29 Постачання інших готових страв 20%
58.13 Видання газет 20%
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 20%
93.11 Функціювання спортивних споруд 20%

Інші види діяльності (крім зазначених у переліку) 20%

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проєкту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку  

на території Межиріцької сільської територіальної громади» (витяг)
  Місцеві податки та збори є фінансовою основою розвитку громади і складають 

близько 40,8% в структурі власних доходів бюджету Межиріцької сільської територі-
альної громади на 2021 рік. Забезпечення економічного і соціального розвитку нашої 
громади здійснюється шляхом реалізації місцевих програм в галузях житлово-кому-
нального господарства, благоустрою населених пунктів, захисту навколишнього при-
родного середовища, енергозбереження та енергоефективності, соціального захисту 
окремих категорій населення, молодіжної політики, розвитку туризму, культурно-мис-
тецької сфери, розвитку земельних відносин і охорони земель, розвитку освіти, фізич-
ної культури і спорту, рівних прав і можливостей жінок та чоловіків тощо. Виконан-
ня зазначених програм потребує відповідного фінансового забезпечення, яке залежить 
від наповнення бюджету Межиріцької сільської територіальної громади.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:
1. Поповнення дохідної частини бюджету сільської територіальної громади за раху-

нок надходжень від сплати єдиного податку.
2. Установлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу 

України для фізичних-осіб підприємців – платників податку І та ІІ груп залежно від 
виду господарської діяльності.

3. Забезпечення виконання місцевих програм, фінансування бюджетної сфери в га-
лузях житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та енер-
гоефективності, соціального захисту окремих категорій населення, туризму, культури, 
освіти, спорту тощо.

З повним текстом проекту регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного 
впливу можна ознайомитись на офіційному сайті https://mezhyrich.otg.dp.gov.ua/ua .

Секретар сільської ради Тетяна ЧУМАК

Секретар сільської ради Тетяна ЧУМАК

Секретар сільської ради Тетяна ЧУМАК

Секретар сільської ради Тетяна ЧУМАК

Секретар сільської ради Тетяна ЧУМАК

Секретар сільської ради Тетяна ЧУМАК

ПУСТЬ НИКОГДА 
НЕ ПОВТОРИТСЯ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 26 апреля 1986 

года вошло черной строкой в исто
рию нашей страны, отозвавшись болью в 
сердце каждого жителя Украины. В этот 
день произошла крупнейшая за всю исто-
рию атомной энергетики авария на Черно-
быльской атомной станции. Более 600 ты-
сяч человек участвовали в ее ликвидации.  
В этот день хочу низко поклониться всем 
участникам ликвидации Чернобыльской ава-
рии, среди которых было много  наших зем-
ляков.  ПУСТЬ ТАКИЕ ТРАГЕДИИ НИКОГДА 
НЕ ПОВТОРЯТСЯ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ.

Вячеслав СЕВОСТЬЯНОВ, депутат Совета 
Павлоградского административного района

У БОГУСЛАВСЬКІЙ картинній галереї із шко
лярами 11 класу  Богуславської ЗСШ 13 

ступенів  було проведено захід  «Збережемо 
пам’ять про подвиг». Діти переглянули доку-
ментальний відеофільмів «Річниця вибуху на ЧА-
ЕС»,  прослухали пісню Олександри Потапової та 

вірші учнів 11 класу, присвячені Чорнобильській 
трагедії.  Хвилиною мовчання було вшановано 
тих, хто загинув, тих, хто ціною свого життя за-
хиcтили нас від наслідків катастрофи. На заході 
був присутній Станіслав Михайлович Гордичен-
ко, він розповів свою історію, діти уважно слу-

хали, задавали питання, цікавилися подіями того 
страшного 1986 року. Уроки Чорнобиля – це той 
важливий аспект аварії, який ми отримали вели-
чезною ціною і який повинен унеможливлювати 
його повторення. Це наше національне надбання, 
і воно повинне слугувати людям.

УРОКАМ  ЧОРНОБИЛЯ  ПРИСВЯТИЛИ
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ДОРОГО КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ

ВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙ

(096) 973-24-86, (066) 051-15-76

КУПЛЮ ДОРОГО 
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ

ВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙ

(050) 59-38-100, (096) 15-26-970

ДОРОГО КУПИМ 
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ

ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ
(066) 199-06-66, 
(097) 58-44-333ПР
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БУДЬ ЛАСКА, 
ПЕРЕДПЛАТІТЬ  
«РІДНИЙ КРАЙ» 
НА НАСТУПНІ МІСЯЦІ!

90 РОКІВ
13.05 Кириченко Катерина Андріївна с. Н.-Чорноглазівське

85 РОКІВ
12.05 Кучеренко Валентина Максимівна с. Новов’язівське
25.05 Алієва Валентина Петрівна смт. Юр’ївка

80 РОКІВ
02.05 Брайко Володимир Омельянович с. Чорноглазівка
03.05 Земляний Микола Петрович смт. Юр’ївка
04.05 Коновалов Іван Іванович с. Варварівка
04.05 Ткаченко Ганна Григорівна с. Вербуватівка
09.05 Гарбузов Микола Єгорович с. Новоіванівське
15.05 Охріменко Надія Костянтинівна с. Новов’язівське
17.05 Савчук Михайло Петрович с. Кіндратівка
26.05 Легкоступ Іван Іванович смт. Юр’ївка

75 РОКІВ
03.05 Бубир Катерина Матвіївна с. Чаплинка
11.05 Коробка Анатолій Микитович с. Чорноглазівка
14.05 Мартиненко Ольга Іванівна смт. Юр’ївка
15.05 Дуднік Валентина Миколаївна с. Вербуватівка
20.05 Філатов Василь Олексійович с. Новов’язівське

70 РОКІВ
14.05 Безкровний Анатолій Дмитрович с. Новогригорівка
15.05 Ахметова Любов Гаврилівна смт. Юр’ївка 
22.05 Байгозін Віктор Георгійович смт. Юр’ївка
29.05 Сокол Людмила Андріївна с. Чернявщина

65 РОКІВ
02.05 Сисун Валентина Василівна смт. Юр’ївка
04.05 Кряж Олександра Василівна с. Чаплинка
10.05 Циба Ольга Іванівна с. Зарічне
17.05 Бараненко Олександр Миколайович с. Чаплинка
20.05 Юхненко Любов Михайлівна с. Варварівка
27.05 Сєнік Володимир Ярославович с. Чаплинка
28.05 Стрелкова Валентина Григорівна с. Вербуватівка
31.05 Литвиненко Марія Володимирівна с. Варварівка

60 РОКІВ
03.05 Тутов Віктор Іванович с. Варварівка
04.05 Герман Сергій Миколайович смт. Юр’ївка
04.05 Юрченко Катерина Олександрівна с. Чернявщина
07.05 Холод Олександр Миколайович с. Новогригорівка
08.05 Савченко Микола Володимирович с. Варварівка
09.05 Фоменко Ольга Володимирівна с. Вербуватівка
10.05 Лисота Елла Іванівна с. Чаплинка
15.05 Коновалов Юрій Іванович с. Новогригорівка
16.05 Бігун Володимир Дмитрович смт. Юр’ївка
24.05 Сардаров Ісмаїл Магомедалі огли с. Чернявщина
25.05 Грищук Олег Григорович с. Чернявщина

55 РОКІВ
02.05 Друзь Володимир Романович с. Новов’язівське
02.05 Кульпін Людмила Володимирівна с. Новов’язівське
04.05 Кищенко Микола Олександрович с. Чернявщина
05.05 Козир Микола Миколайович с. Василівка
05.05 Копитько Станіслав Миколайович с. Новоіванівське
08.05 Лисогор Григорій Олексійович с. Чернявщина
11.05 Берковський Олександр Миколайович с. Варварівка

15.05 Заплюйсвічка Володимир Володимирович с. Василівка
16.05 Кравченко Тетяна Антонівна с. Чернявщина
19.05 Літвіченко Віктор Григорович с. Водяне
23.05 Лисогор Людмила Михайлівна с. Чернявщина
23.05 Шпитько Анатолій Миколайович с. Жемчужне

50 РОКІВ
03.05 Муленко Володимир Васильович с. Долина
05.05 Гараган Сергій Михайлович с. Чернявщина
06.05 Панкова Світлана Миколаївна с. Варварівка
07.05 Василенко Олена Олександрівна смт. Юр’ївка
12.05 Однорал Євген Володимирович смт. Юр’ївка
13.05 Колісник Олександр Миколайович с. Терни
17.05 Охріменко Алла Вікторівна с. Новов’язівське
17.05 Таран Ольга Олексіївна с. Варварівка
18.05 Ковальова Ірина Олексіївна с. Новов’язівське
25.05 Бельмас Ларіса Василівна с. Варварівка
31.05 Альошкіна Людмила Миколаївна с. Новогригорівка

Юр'ївська організація ветеранів України

Ю В І Л Я Р И
Юр'ївської  ОТГ у травні 2021 р.

7О РОКІВ, 1951 р.н.
Станков Дмитро Іванович 01.05 с. Троїцьке
Жук Надія Леонідівна 03.05 с. Богуслав
Коломбет Михайло Васильович 04.05 с. Морозівське
Мазоха Любов Олександрівна 04.05 с. Межиріч
Волков Леонід Васильович 04.05 с. Булахівка
Теплов Олексій Васильович 05.05 с. Богуслав
Кузнєцова Валентина Василівна 06.05 с. Богданівка
Майборода Галина Василівна 06.05 с. Вербки
Тішкіна Марія Володимирівна 07.05 с. Богуслав
Чмуль Алла Дмитрівна 07.05 с. Троїцьке
Деружинська Тамара Олександрівна 08.05 с. Булахівка
Голота Анатолій Михайлович 09.05 с. Кочережка
Чорний Іван Миколайович 10.05 с. Вербки
Іващенко Микола Григорович 11.05 с. Богуслав
Волик Валентина Павлівна 11.05 с. Морозівське
Постоєнко Тетяна Іванівна 14.05 с. В'язівок
Таран Катерина Федорівна 14.05 с. Межиріч
Пруцакова Галина Петрівна 15.05 с. Богуслав
Петровці Катерина Дмитрівна 15.05 с. Карабинівка
Панковіченко Микола Іванович 23.05 с. Вербки
Мамотенко Галина Григорівна 23.05 с. Межиріч
Тараненко Зоя Іванівна 25.05 с. Богуслав

75 РОКІВ, 1946 р.н.
Чорозюмська Марія Герасимівна 03.05 с. Богуслав
Потеряйко Віра Олександрівна 06.05 с. Межиріч
Яланський Юрій Іванович 07.05 с. Троїцьке
Сальнікова Олена Сергіївна 09.05 с. Богданівка
Пискун Людмила Трохимівна 09.05 с. Троїцьке
Волокітін Василь Семенович 12.05 с. Богданівка
Діфхтяренко Віра Архипівна 19.05 с. Булахівка
Ткачова Віра Іванівна 24.05 с. Нова Дача
Хоменець Олеся Онуфрієвна 27.05 с. Нова Русь
Орлова Людмила Олексіївна 28.05 с. Карабинівка

80 РОКІВ, 1947 р.н.
Боловінва Майя Осипівна 01.05 с. Богданівка
Триленко Ольга Григорівна 01.05 с. Кочережки
Іфанова Раїса Іванівна 05.05 с. Богуслав
Луценко Ганна Миколаївна 05.05 с. Лиманське
Попова Любов Іванівна 05.05 с. Нова Дача
Крупський Василь Іванович 05.05 с. М.-Олександрівське
Підплетько Катерина Павлівна 07.05 с. Богуслав
Зуєнко Валентина Борисівна 08.05 с. Богуслав
Вожжов Володимир Семенович 11.05 с. Богданівка
Луценко Іван Антонович 12.05 с. Межиріч
Пономаренко Микола Андрійович 12.05 с. Межиріч
Вишня Катерина Максимівна 15.05 с. Богуслав
Брунич Ганна Федорівна 15.05 с. Карабинівка
Головата Ніна Іванівна 15.05 с. Межиріч
Марусенко Олександра Василівна 17.05 с. Троїцьке
Флокос Зоя Олексіївна 18.05 с. Троїцьке
Зуб Людмила Федорівна 19.05 с. Богуслав
Божко Микола Іванович 20.05 с. Богуслав
Фролов Іван Панасович 22.05 с. М.-Олександрівське
Ломонос Любов Василівна 24.05 с. Зелене
Пахомова Зінаїда Іванівна 26.05 с. Богданівка
Велика Галина Сергіївна 31.05 с. Вербки

85 РОКІВ, 1936 р.н.
Пазенко Віктор Олексійович 01.05 с. Богданівка
Федуленков Анатолій Євграфович 01.05 с. Богданівка
Сатиренко Микола Михайлович 01.05 с. Нова Дача
Гетьман Ганна Олександрівна 03.05 с. Богуслав
Редька Ніна Григорівна 03.05 с. Межиріч
Горожанкіна Любов Іванівна 04.05 с. Богданівка
Ус Олександра Юхимівна 15.05 с. М.-Олександрівське
Довганенко Віктор Опанасович 15.05 с. Булахівка
Сизько Євдокія Федотівна 25.05 с. Богуслав
Воздвиженська Марія Савеліївна 25.05 с. В'язівок

95 РОКІВ, 1926 р.н.
Коза Катерина Давидівна 30.05 с. Вербки

Вітаю вас з життєвим ювілеєм! Нехай щедрим 
теплом повниться ваша оселя, не згасає в ній во-
гонь родинного добробуту, щастя й любові. Міц-
ного здоров’я вам на довгі роки!

Голова Павлоградської районної ради ветеранів 
В.М.КУЛІЧЕНКО

Ю В І Л Я Р И
Павлоградської районної організації  

ветеранів України у травні 2021 р.

У МЕРЕЖІ вже опубліковано 
сканкопії документів. Неза

лежні експерти, серед яких юристи 
і правозахисники, дали їм оцінку. 
Зокрема, серед іншого передовсім 
привертає до себе увагу таке.

До переліку злочинів, за які пе-
редбачено карну відповідальність, 
пропонується додати «пересліду-
вання». Під «переслідуванням», 
цитуємо підписаний особисто 
очільником МВС Арсеном Авако-
вим документ - мається на увазі 
незаконне спостереження за осо-
бою, нав’язування спілкування (та-
кож і «з допомогою телекомуніка-
ційних або інших засобів зв’язку»), 
що спричинило погіршення якості 
життя цієї особи або її близьких 
родичів чи членів сім’ї. За це пе-
редбачається покарання у вигляді 
штрафу або виправних робіт стро-
ком до одного року.

А якщо «переслідувач» нава-
житься ще й поширювати у засо-
бах інформаційного зв’язку, в тому 
числі в Інтернеті, аудіо-, фото- чи 
відеоматеріали зі сфери приват-
ного життя «переслідуваної» осо-
би або її близьких родичів без їх-
ньої згоди, то за це передбачений 
штраф або виправні роботи до 
двох років, чи обмеження волі на 
той самий строк.

Коли щось із вищезазначеного 
вчинено повторно, або спричини-

ло істотну шкоду (середньої тяж-
кості тілесні ушкодження чи більш 
тяжкі наслідки), або було вчинене 
за попередньою змовою групою 
осіб чи з використанням свого 
службового становища, то пока-
рання збільшується до п’яти років 
обмеження волі.

Отже, МВС України хоче запро-
вадити штрафи за «нав’язування 
спілкування». А що конкретно під 
цим мається на увазі? У тому-то 
й заковика, що у пропоновано-
му проєкті змін до Кримінально-
го кодексу України відсутнє чітке 
визначення цього терміна. Як і те, 
хто, яким чином і за якою шкалою 
взагалі вимірюватиме ступінь цієї 
«нав’язливості»? Чи від якої кіль-
кості телефонних дзвінків стартує 
це «нав’язування».

Або ж узяти визначення тер-
міна «погіршення якості життя» 
у проєкті змін до Кримінально-
го кодексу. Під ним мається на 
увазі погіршення фізичного або 

психічного стану здоров’я, необ-
хідність тричі й більше змінити 
місце проживання чи роботи, ви-
трати на заходи безпеки. Водно-
час експерти завважують відсут-
ність чіткого алгоритму — хто і як 
має вираховувати «погіршення 
здоров’я»…

Офіційно необхідність ухвален-
ня подібних змін до Кримінально-
го і Кримінально-процесуального 
кодексів України у відомстві Ава-
кова мотивують виконанням Ука-
зу Президента України «Про не-
відкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, за-
хисту прав осіб, які постраждали 
від такого насильства». Принайм-
ні так сказано у супровідній по-
яснювальній записці до поданого 
на розгляд уряду законопроєкту. 
Водночас метою вказано встано-
вити карну відповідальність за пе-
реслідування (сталкінг), зокрема 
із застосуванням засобів електро-

нних комунікацій, як насильства 
за ознакою статі.

Дивно, але в самому законо-
проєкті змін до ККУ наразі нема 
жодного слова… ні про домашнє, 
ні про статеве насильство. Нато-
мість ідеться про поповнення розді-
лу Кримінального кодексу «Кримі-
нальні правопорушення проти волі, 
честі та гідності особи» статтею про 
переслідування під номером 146-2, 
між статтями про викрадення лю-
дини й захоплення заручників.

Проте формулювання нечіткі й 
виписані так, що під кримінал мо-
же потрапити будь-хто, зокрема й 
представники ЗМІ. Адже під таке 
трактування, по суті, можуть під-
пасти будь-які розслідування за-
собів масової інформації, які на-
віть базуються на даних із відкри-
тих соціальних мереж політиків, 
чиновників та їхніх родин. Також 
репортерам доводиться безпосе-
редньо в очі чи телефоном зада-
вати політикам і чиновникам різ-
ні «незручні» питання, од відповіді 
на які ті часто ухиляються.

Вочевидь, влада дуже хоче закру-
тити гайки «нав’язливим» журналіс-
там. Інакше кажучи, заткнути рота 
незалежним ЗМІ. Іде новий наступ 
на свободу слова в Україні. Що змо-
же протиставити йому громадянське 
суспільство, по-
каже час.

ЖИТТЯ БЕЗ ІНТЕРНЕТУ
За даними Міністерства 

цифрової трансформації, 4 
мільйони українців живуть у 
населених пунктах, де немає 
жодного інтернет-провайдера. 
Ще 1,5 млн українців прожи-
вають на околицях населених 
пунктів, де провайдери є, але 
вартість підключення занад-
то дорога і часто перевищує 
кілька тисяч гривень. Всьо-
го понад 17 тисяч населених 
пунктів в Україні не мають ін-
тернет-інфраструктури. Так са-
мо до якісного підключення не 
мають доступу 40% шкіл, 37% 
лікарень, 92% бібліотек країни.

«Здебільшого вони розмі-
щені в селах та невеликих 
містах. Це, зокрема, означає, 
що школи не можуть органі-
зувати дистанційне навчання 
в період карантину, а лікарні 
– впроваджувати телемеди-
цину та повноцінно консуль-
тувати онлайн», – зауважує 
Міністр цифрової трансформа-
ції Михайло ФЕДОРОВ. 

Експерти кажуть, що голов-
на причина відсутності інтер-
нету у селах – це вартість його 
проведення. Якщо в селі зама-
ла кількість потенційних або-

нентів, оператору не вигідно 
витрачатися на закупівлю ме-
режевого обладнання.

Щоб допомогти громадам 
побудувати недешеву інфра-
структуру, Мінцифри запустило 
програму інтернет-субвенцій. 

ГРОШІ 
НА ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Цього року на проведення 
інтернету в селах виділили 
500 млн грн. Цю суму обіця-
ють розподілити по всіх регі-
онах за пропорційним прин-
ципом. Всього в планах у 2021 
році підключити 1,5 млн укра-
їнців, що проживають у 3 ти-
сячах сіл.

Найперше підключатимуть 
населені пункти, де немає 
жодного інтернет-провайдера. 
Інфраструктуру будуватимуть, 
щоб забезпечити інтернетом 
соціальні заклади – школи, лі-
карні, бібліотеки, пожежні ча-
стини, ЦНАПи. Далі ж операто-
ри зможуть підключати окремі 
домогосподарства. 

Закупівлі проводитимуть 
самі територіальні громади. У 
них зможе взяти участь будь-

який учасник ринку, який ви-
конає всі умови тендеру. Про-
цес координуватиме Міністер-
ство цифрової трансформації.

В уряді обіцяють, що після 
проведення інтернету соціаль-
ні заклади зможуть користува-
тись ним два роки без абонпла-
ти. «Оскільки інфраструктура 
після закупівлі залишається у 
власності оператора, ми про-
симо забезпечити послугу без 
абонплати з швидкістю 100 
Мбіт/с для кожного соціально-
го закладу протягом двох років 
після підключення. Так ми ви-
ключимо випадки, коли держа-
ва витратила десятки тисяч 
гривень на підключення, а в міс-
цевому бюджеті відсутні кош-
ти для абонентської плати», 
– пояснює керівник експертної 
групи з розвитку фіксованого 
інтернету Мінцифри Андрій 
НАБОК.

Координатори програми 
наголошують, що держава 
фінансуватиме підключен-

ня з використанням волокон-
но-оптичних технологій, тобто 
дротовий інтернет. Це сучасне 
рішення, яке буде актуальне 
ще десятки років. Попри роз-
виток бездротових технологій, 
експерти впевнені, що мобіль-
ний інтернет не зможе забез-
печити вимоги користувачів 
щодо швидкості та якості під-
ключення. 
ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ 

СУБВЕНЦІЇ 
Для отримання субвен-

ції головам громад необхідно 
зібрати інформацію про по-
криття оптичними мережами 
у їхніх селах, налагодити ко-
мунікацію з операторами, які 
працюють в регіоні, зібрати 
пропозиції щодо вартості під-
ключення. Останній крок – по-
дача попередньої заявки на 
сайті Мінцифри (thedigital.gov.
ua/broadband2021). Усі деталі 

проєкту також зібрані на спе-
ціальному сайті (bb.gov.ua).

Станом на 15 квітня, до про-
грами долучились вже понад 
650 громад, всього у заявках 
понад 4,2 тисячі сіл та 14,5 ти-
сяч соцзакладів. Координа-
торами проекту на місцевому 
рівні є представники обласних 
адміністрацій. До них громада 
може звернутись за інформа-
цією та підтримкою.  

Важливо знати, що зараз 
складається тільки орієнтовний 
перелік сіл для підключення. 
Одразу після набрання чинно-
сті постанови КМУ, якою уре-
гульовується порядок надання 
субвенції, почнеться офіційний 
збір клопотань. Усі, хто подався 
попередньо, отримає повідом-
лення на електронну пошту. 

Далі Мінцифри перевіряти-
ме інформацію від територі-
альних громад щодо наявності 
мереж, аналізуватиме потрібні 
суми фінансування. Після отри-
мання всіх заявок, Кабмін за-
твердить розподіл коштів між 
регіонами. Останнім кроком бу-
де проведення закупівель. 

Якщо усі етапи будуть 
успішними, цьогоріч тисячі 
українських сіл вперше будуть 
підключені до швидкісного ін-
тернету. Всього у планах Мін-
цифи до 2024 року підключити 
95% закладів соціальної інфра-
структури по всій Україні. 

СТАЛО ВІДОМО, що Міністерство внутрішніх справ подало 
на розгляд Кабінету Міністрів проєкт змін до Криміналь-

ного та Кримінально-процесуального кодексів України. Пропо-
новані доповнення насторожують громадянське суспільство.

ЖИТЕЛІ великих міст не уявляють свого життя без інтернету. Особливого значення він набув під час 
пандемії, коли в онлайн пішли робота, навчання та навіть спорт. Інша справа у селах і невеликих мі-

стечках, де через відсутність інтернету немає таких можливостей. У кращому випадку є мобільне покриття, 
якого вистачає на спілкування у соцмережах, але не більше. Змінити ситуацію повинна державна інтер-
нет-субвенція для громад. Деталі дізнавались експерти ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ. 

НАСТУП НА СВОБОДУ СЛОВА

К О Л И  В  У К Р А Ї Н С Ь К И Х  С Е Л А Х 
З’ЯВИТЬСЯ СТАБІЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ?

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ СВОБОДИ ПРЕСИ

Олена БЕГМА
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ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлен-
ня, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність 

Планованою діяльністю передбачається нове будівниц-
тво енергоджерела на базі когенераційних установок.

Основною метою планованої діяльності є вироблення 
електричної енергії енергоджерелом.

Утилізація шахтного газу метану (супутнього газу) із 
шахтних виробок буде відбуватися на існуючій території 
шахти «Західно-Донбаська», за межами міста Тернівка на 
землях Павлоградського району Дніпропетровської облас-
ті методом високотемпературного окиснення.

Газоповітряна суміш, що надходить з шахтних виробок, 
має нестабільний концентраційний склад за складовими 
(вміст метану в суміші коливається в діапазоні 25–60%).

Під час провадження планованої діяльності передбача-
тиметься розміщення на проммайданчику технологічного 
устаткування з утилізації шахтного газу метану електрич-
ною потужністю не більше 4,68 МВт, продуктивністю по 
газу не більше 64 нм3/хв.

При провадженні планованої діяльності парниковий 
вплив на навколишнє природне середовище буде змен-
шений за рахунок перетворення метану у менш впливові 
на атмосферне повітря продукти його окислення: діоксид 
вуглецю (забруднююча речовина зі зниженою парниковою 
активністю) та водяну пару. Метан є парниковим газом, 
більш сильним в цьому відношенні, ніж вуглекислий газ, 
активність якого у 21-25 одиниць більша. 

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на ба-
зі когенераційних газопоршневих установок буде сприяти 
процесу досягнення цілей сталого розвитку в боротьбі зі 
зміною клімату та енергетичній безпеці України відповід-
но до умов Паризької кліматичної угоди.

В результаті процесу утилізації до атмосфери надходи-
тимуть додатково оксиди азоту та оксид вуглецю.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво енергоджерела − на базі га-

зопоршневих агрегатів (ГПА).
ГПА контейнерного типу являє собою повністю автома-

тизовану генераторну установку, управління якою здійс-
нюється з пульта управління.

Головною частиною когенераційної установки є дви-
гун внутрішнього згоряння TCG 2020 V16 газопоршнево-
го агрегату виробництва компанії MWM, який приводить 
в рух генератор електричного струму. Двигун забезпече-
ний турбокомпресором з охолодженням газоповітряної 
суміші перед останньою сходинкою компресорів. Повітря 
і паливний газ потрапляють в карбюратор-змішувач. Да-
лі паливоповітряна суміш нагнітається в циліндри дви-
гуна і спалюється. Відпрацьовані гази під залишковим 
тиском направляються до вихлопної системи і викида-
ються в атмосферу. Вироблення електроенергії здійсню-
ється генератором змінного струму, який знаходиться на 
одному валу з двигуном.

Проектом передбачено підведення резервного палива − 
природного газу.

Комплектно з ГПА поставляється блок підготовки па-
ливного газу, який призначений для зниження рівня вміс-
ту вологи в газі до рівня, необхідного когенераційній уста-
новці. При цьому відносна вологість спалюваного газу на 
вході в ГПА не повинна перевищувати 60%.

Головним джерелом холоду для охолодження газу є охо-
лоджувальний агрегат, де в якості холодоагенту контуру 
застосовується незамерзаюча суміш.

Планованою діяльністю передбачаються технологічні 
зв'язки проектованого енергоджерела з існуючими будів-
лями і спорудами шахти «Західно-Донбаська». Технологіч-
ні естакади передбачаються надземні, на високих опорах. 
Висота проектованих естакад прийнята з дотриманням 
габаритів проїзду автотранспорту.

Для прокладання паливопроводів до когенераційної 
установки (КУ) проектом передбачена надземна естакада 
з окремих опорних конструкцій.

Кожна когенераційна установка обладнується індивіду-
альною димовою трубою для відведення продуктів згоряння.
____________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності

______________________________________________
______________________________________________

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),  

місце провадження планованої діяльності) 

_______________________________________________
_______________________________________________

2. Суб’єкт господарювання 

__________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ _________
__________ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РIДЖЕН»________
________________(ТОВ «РIДЖЕН»)_______________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ  

або прізвище, ім’я та по батькові 

_______________ЄДРПОУ 42132749_______________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

________ Генеральний директор ТОВ «РIДЖЕН» − ____ 
___________ Макаров Євген Олександрович__________

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

____________________________________________ 

Юридична адреса (ТОВ «РIДЖЕН»): 04053, м. Київ, Шев-
ченківський район, провулок Бехтеревський, будинок 12Б.

Фактичне місце проведення планованої діяльності:  
шахта «Західно-Донбаська», ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ 

ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,  
територія Богданівської сільської ради  

Павлоградського району Дніпропетровської обл.  
_____(кадастровий номер 1223581300:07:001:0347).____                      

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження  

діяльності фізичної особи - підприємця

___________Контактний номер телефону: ___________ 
тел.1: +380445906444; тел. 2: +380992024000______ 

________E-mail: ievgen.bilyk@re-solutions.com.ua_______
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської  обласної державної адміністрації

поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; 
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua. 
_____________________________________________

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,  

номер телефону та контактна особа)

_____________________________________________

4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-
нованої діяльності та орган, який розглядатиме результа-
ти оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішеннями про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде:

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, що видається обласною державною адміністра-
цією або центральним органом виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища, відповідно до Закону України 
"Про охорону атмосферного повітря";

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 
органами державного архітектурно-будівельного контро-
лю відповідно до вимог Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

_____________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 

уповноважений його видавати,  

нормативний документ, що передбачає його видачу)

_____________________________________________

5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України гострої респі-
раторної 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.

Громадські слухання (перші) відбудуться 

_________________не відбуваються_______________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)

_______________________________________________
_______________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться 
_______________________________________________
_______________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)

_______________________________________________
_______________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-
ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської  обласної державної адміністрації

поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; 
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.

_______________________________________________
____________________________________________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 

номер телефону та контактну особу)

_______________________________________________
____________________________________________

7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-
ний територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської  обласної державної адміністрації

поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; 
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.

_______________________________________________
______________________________________________

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 

номер телефону та контактну особу)

_______________________________________________
______________________________________________

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль-
ності:

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на _246_ аркушах з додатками.
_______________________________________________
______________________________________________   

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

_______________________________________________
______________________________________________

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 

планованої діяльності)

_______________________________________________ 
_______________________________________________
______________________________________________

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі-
щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. Адміністративна будівля ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ 
ТЕРНІВСЬКЕ», шахта «Західно-Донбаська», ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 51500, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 33, кім. 320, тел.: 
+38095-720-65-96, головний еколог Циганенко Михайло 
Юрійович. Дата з 30.04.2021 р., крім вихідних.

2. Павлоградська РДА, адреса: 51400, Україна, Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 98, відділ 
з питань управління персоналом, контролю, діловодства 
та організаційної роботи, тел: (0563)20-01-05, тел. при-
ймальні (0563)20-66-24. Дата з 30.04.2021 р.

3. Богданівська сільська об'єднана територіальна грома-
да, адреса: 51464, Дніпропетровська область, Павлоград-
ський район, с. Богданівка, вул. Українська, буд. 35-а, тел. 
приймальні: +38066-515-20-89, +38097-210-05-59. Дата з 
30.04.2021 р.
_______________________________________________
_______________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації,  

місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

_____________________________________________
______________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Додаток 3 

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля  

__________________29 грудня 2020 р___________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу  

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення  
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________202012247212________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)
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«КУЛЬТУРНОЕ ЕДИНЕНИЕ» 
РОДНОМУ ГОРОДУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Пришла весна, опять запели птицы,
И зелень нежно радует глаза.
Каштаны кудри распустили, 
                                            как девицы,
Гремит, грохочет майская гроза.

Всем сердцем это ощущая,
Так хочется уехать, отдохнуть,
Любить грозу в начале мая
И горы Крымские свернуть.

Но, Павлоград милее мне и ближе,
Мой город, родина моя,
Пусть не сравнишься ты с Парижем,
Но, здесь мой дом, моя семья.

Давным – давно здесь 
                                  барышни гуляли,
Любили здесь, и жили и цвели,
Гусар отважных провожали
На войну за честь родной земли.

А в далеком сорок третьем
Отразил ты натиски врагов,
И одним из первых на рассвете
От фашистов был освобожден.

И сегодня славишься делами,
Добываешь уголь для страны,
А шахтеры день за днем годами
Опускаются на дно земли.

И пройдет годов еще немало,
Внуки наших правнуков пойдут
По аллеям дорогого Павлограда,
И с дороги верной не свернут!

ЛЮБIЙ УКРАIНI
Як я кохаю тебе, Украiно!
Твоi гори, рiки й полонини,
Твiй народ великий, працьовитий,
Його подвиг славою сповитий.

Скiльки слiз тобi прийшлось пролити,
Щоб могли ми вiльно в тобi жити,
Розмовляти на спiвучiй мовi
I пiснi спiвати колисковi.

Вiрю я, що станеш ти на ноги
I розквiтнеш, наче поле волошкове,
Будем ми щасливi твоi дiти,
Та найкраще будем в свiтi жити.

Буде сонце сяяти над нами,
Небо чисте з вiльними птахами,
I тебе, єдина наша матiр,
Будем вiчно ми любити й шанувати!

ПОДПОЛКОВНИКУ 
ТАНКОВЫХ ВОЙСК…
Расскажу тебе сон, что видал «наяву»,
Как я видел однажды, зимой, на снегу
Грозный танк быстро мчал, загребая тот снег,
Белый снег, мягкий снег, 
                                 был ведь странным тот бег.

Всё вокруг так бело, тишина в поле том.
Этот сон был таким – звуки таяли в нем.
Словно видел я в поле немое кино.
Танк все мчал, танк все мчал, 
                                          там кругом все бело.

В том воздушном снегу утопал этот «зверь»,
Колею для других проложил он, поверь.
Брызжет снег в стыке гусениц белой стеной,
И «коктэлем» ложится под темной бронёй.

Пропахал он то поле, и в снежной дали
Там осталась дорожка двойная, смотри.
Тяжело он «рычал», набирая разбег,
Чтоб ворваться с разбега в бой этих вех.

Капли топлива всё ж орошали стезю,
Танк все мчал и все мчал, догоняя зарю.
Насладиться картинкой я все же сумел,
Стыки танка трещали, 
                                   под ногою, как мел.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Не спеши, давай поговорим.
Жизнь – она такая бессердечная.
Все спешим, спешим... Куда спешим?
Не понимая, что в тебе она не вечная.

Создавая суету, живешь...
А в ней толк какой-то в жизни есть?
Жизнь пройдет, а ты и не поймешь,
Что прошла мимо тебя Благая Весть.

И только в Ней был 
                                   истины поток,
И смысл её, и жизнь с избытком,
И только в Ней, пойми,
И сил твоих только с Неё исток
Желанной радости, любви…

Пока ты дышишь, ходишь и живешь,
Пока не поздно, ты подумай крепко,
Когда, когда к Спасителю придешь?
Он вытянет с греха тебя, как щепку!
Аминь.

Ольга РЫЛЬСКАЯ

Александра ГОНЧАРЕНКО

Лидия ЛАРИКОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ, г. ПАВЛОГРАД

                                                                                        

КОЗА И КАПУСТА
Козе доверили капусту,
Она её и съела.
Пришел хозяин, говорит:
«Куда капусту дела?»

Коза задергала хвостом,
А что сказать ей в оправданье?:
«Её накрыла я холстом,
Пошли процессы увяданья»

Хозяин волком заскулил,
Утрата очень велика.
И сразу он Козу побил,
Всем слал привет издалека.
                         ***
Когда доверили
Любое что-то сохранить,
Не подставляй ты свой хребет,
Ведь за растрату будут бить.

Так получилось этот раз,
Капусту ты сама поела,
Получишь в морду или в глаз -
Хозяин бил тебя за дело.

МЕСЯЦ
С улыбкой месяц молодой 
Машет сверху рогом, 
Туманы низко над водой 
Стелются дорогой.
Я, такой же молодой,
Как бы судьбу читаю,
Мой приятель золотой 
Сам без звёзд летает.
Ходит он вокруг звезды, 
Жадно руку тянет,
После тысячной вёрсты, 
Отдохнёт, присядет.
Попрошу я за него 
У Вселенной нашей:
Пусть с Венерою его 
Он на небе спляшет.                        .
                              

Дмитрий ТИМОНОВ

ЗИМНИЙ ЛЕС
Как зимой прекрасен лес!
В белых кружевах одет.
Стоят елки до небес,
Красой схожи на невест.
На морозе снег искрит,
Словно звёздочки блестит.
Лес, поляны серебрит,
Под ногами он хрустит.
А на ветках снегири
Красногруды, веселы,
Пламенеют, как костры,
В ожидании весны.
Среди снежных занавес
Дремлет рыженький медведь,
Белка скачет, словно бес,
Заметая хвостом след.

Как зимой прекрасен лес,
Снегопад и вьюжный день
Полон сказочных чудес,
Заблудился в нем олень.

ОНА, ВЕЛИЧЕСТВО 
ЛЮБОВЬ!
Она, - величество любовь!
На шпильках царскою походкой,
Мечты манила за собой
И, опьяняла, словно водкой!

Рекой бурлила в жилах кровь
И билась бешено сердечко,
За тобой соколом, любовь,
Летел в укромное местечко.

В надежде встретить тебя там,
Без страха о скалу разбиться,
Предаться наяву мечтам,
Любовью вдоволь насладиться!

Татьяна ШЕХОВЦОВА-
МАХОРТОВА

КРОСВОРД За горизонталлю: 1. За релігійними уявленнями — місце під землею, куди потрапляють душі померлих грішників 
для вічних мук. 5. Дохід з капіталу, землі або майна, що його власники одержують регулярно, не займаючись під-
приємницькою діяльністю. 9. Бойовий заклик під час атаки. 10. Ґрунтова поверхня під водою. 11. «Вухогорлоніс». 
12. Скупчення людей, транспорту і т. ін., що створює перешкоду рухові. 14. Волок на Істмі біля Коринфа, довжиною 
приблизно 6 км, створений для перетягування кораблів з Коринфської до Саронічної затоки і навпаки. 16. Штучний 
головний покрив із чужого або синтетичного волосся. 18. Корейське авто. 19. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, 
який утворюється внаслідок його окислення. 21. Міра земельної площі. 22. Ріка в Росії та Україні, ліва притока Дніпра. 
25. Шостий звук музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 27. Візницький однокінний екіпаж в Англії. 28. Ін-
діанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 29. Кривий ... (найбільше місто України, яке не 
є обласним центром.). 30. Сімнадцята літера грецької абетки. 31. Місце скупчення гною. 33. Здивування, здогад. 34. 
Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 35. Індіанське плем'я. 37. Представник найдавніших племен, які насе-
ляли в XV—XVI ст. до н. е. територію Передньої Азії і Південного Закавказзя. 41. Легковий або вантажний автомобіль 
із лічильником для визначення віддалі та оплати за проїзд за таксою. 44. Райцентр на Чернігівщині. 47. Муніципалі-
тет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 48. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, 
завдяки якому досягають просвітлення. 49. ... Евальд (естонський композитор). 50. Ділянка землі, яку отримувала 
селянська сім'я для користування. 51. Морський водоплавний птах родини сивкових.

За вертикаллю: 1. Велике, товсте черево. 2. Період, докорінно відмінний від попереднього. 3. Той, хто здійснює 
смертні вироки або тілесне покарання, бере на тортури. 4. Міжнародна ріка в Центральній Європі. 5. Те саме, що по-
логи. 6. Неопізнаний літаючий об'єкт. 7. Вибухова речовина. 8. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершу-
ється склепінням. 13. Опале відмерле листя. 15. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 17. Велика кількість близько 
розміщених однорідних предметів, частин і т. ін. 18. Нащадок іспанських і португальських колонізаторів у країнах 
Латинської Америки. 20. Перебування обвинуваченого в момент злочину в іншому місці як доказ його непричетності 
до злочину. 21. Одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці. 23. Персонаж давньогрецької міфології, 
син Лікімнія. 24. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез. 26. Зла баба-чаклунка. 31. Дрібна кро-
вососна комаха. 32. Морська промислова риба родини лососевих, що заходить у річки для нересту. 36. Безбарвний 
горючий газ, який міститься в природних газах. 38. Грошова одиниця Катару — 100 дирхамів. 39. Той, хто намагається 
одержати за свою працю більше, ніж вона варта. 40. Тонізуючий напій. 42. Група довгохвостих папуг. 43. Секретне, 
умовлене сполучення цифр чи букв, що дає право доступу куди-небудь або до чого-небудь. 45. За релігійними уявлен-
нями — місце, де блаженствують праведники після смерті. 46. Великий адронний колайдер.

За горизонталлю: 1. Пекло. 5. Рента. 9. Ура. 10. Дно. 11. Лор. 12. Затор. 14. Діолк. 16. Парик. 18. Кіа. 19. Ржа. 
21. Ар. 22. Десна. 25. Ля. 27. Кеб.  28. Она. 29. Ріг. 30. Ро. 31. Гнояк. 33. Ба. 34. Лан. 35. Ері. 37. Урарт. 41. Таксі. 44. 
Варва. 47. Аро. 48. Яна. 49. Аав. 50. Наділ. 51. Чайка.. За вертикаллю: 1. Пузо. 2. Ера. 3. Кат. 4. Одра. 5. Роди. 6. 
Нло. 7. Тол. 8. Арка. 13. Опад. 15. Ікра. 17. Ряснота. 18. Креол. 20. Алібі. 21. Акр. 23. Еон. 24. Ная. 26. Яга. 31. Гнус. 
32. Кета. 36. Етан. 38. Ріял. 39. Рвач. 40. Кава. 42. Ара. 43. Код. 45. Рай. 46. Вак.
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«  КРАЙ»

ГОСПОДИ, ЛЮДИ, У МЕНЯ СЕГОД
НЯ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ: позвони

ла внучка из России и говорит: «Ба
бушка, родненькая, не умирай. Я все 
знаю: я твоя внучка. Я скоро к тебе 
приеду. Жди меня». Господи, да ра
зве после такой радости 
умрешь?

Моей внучке Анечке уже 
18 лет. Но я ее видела толь-
ко один раз. Прошлым летом они всей 
семьей приезжали ко мне в гости. Ее 
папа, мама и младшая сестренка.Вот 
они решили и отдохнуть, и меня, ста-
рую, проведать.

Для меня это была большая радость: 
наконец-то увижу внучку! Ведь не по 
моей вине я ее до сих пор не видела. 
Анечки еще на свете не было, когда по-
гиб ее отец, мой сын Алеша. Невестка 
Оля недолго была сама. Уже беремен-
ную ее взял в жены друг Алеши. Вско-
ре родилась и Анечка. А затем и их об-
щая дочь Юля. Жили в мире и согласии. 
Да и муж не обижал Аню. Воспитывал и 
жалел, как родную дочь. Да она и была 
ему как родная: отца своего она не зна-
ла, а по сговору родных решили ее не 
посвящать в тонкости ее рождения. Я 
тоже была не против такого решения: 
лишь бы Оля была счастлива, лишь бы 
Анечку не обижали. Так Аня и называла 
Володю папой, ни о чем не подозревая.

А когда решили ко мне приехать, то 
Оля позвонила и попросила меня еще 
раз не открывать Анечке нашу тайну, 
дескать, время еще не пришло,-чтобы 

не травмировать ее молодую душу.  
Я, скрепя сердце, согласилась. А что 
мне было делать? Так уж хотелось уви-
деть внучку. Условия надо выполнять.

И вот наступил долгожданный день 
встречи. Боже, да она уже взрослая! И... 
вылитая копия Алеши! Боже, дай мне 
силы и разума сдержать себя от эмо-
ций. А они через край. Хочется обнять, 
поцеловать, прижать к груди и сказать: 
«Я твоя бабушка». Но нельзя нарушать 
договор. Будь он неладен. Ведь я живой 
человек, а не какой-то черствый сухарь. 
А тут еще и вопросы Анечки, как чув-
ствует что-то: «Бабушка, а почему я не 
похожа ни на маму, ни на папу? И гла-
за у меня другие, я им что, не родная?» 
Господи, да ведь глаза у тебя Алешины! 
«А почему, бабушка, мне кажется, что 
мы с тобой давно знакомы, что я те-
бя давным-давно знаю?». Господи, да 

разве душу обманешь? Ведь 
она, душа, как живая — все 
чувствует. «Бабушка, а чего?.. 
А почему?..» Уйма вопро-

сов, а ответы все лживые. Да простит 
меня Бог. «Бабушка, а мне скоро 18 
лет!» Знаю, но как тебя поздравить так, 
чтобы ничего не заподозрила? Приду-
мала! Кольцо, у меня есть золотое ко-
лечко. Должно Ане подойти?

В подходящий момент я подарила 
его ей. Как раз подошло! «Помни (так и 
хочется сказать «внученька») бабушку, 
не забывай меня, носи на здоровье!» 
Подарок ей понравился. А Юлечке 
объяснили, что это на день рождения 
Анечке. Все отнеслись с пониманием.

А вот и день отъезда. Господи, ты 
сдержал меня, помоги и сейчас. Дай 
мне силы, пошли разум. Может, это и 
жестоко, но еще не время. Время еще 
не пришло.

И вот сегодня этот долгожданный 
звонок! Куда там про смерть думать? 
Наоборот, у меня теперь есть стимул 
жить: буду ждать родненькую внуч-
ку! У нас еще столько не рассказано, 
столько не поведано. И на могилку 
теперь вместе сходим. Спасибо тебе, 
Господи. Да, не зря ей было хорошо и 
легко со мной. ДУШУ НЕ 
ОБМАНЕШЬ.

Беседуют пенсионеры на ла-
вочке у подъезда. Один говорит:

— Раньше я боялся темноты, 
но вчера принесли квитанции. Те-
перь я боюсь света, воды и те-
пла.

Две пожилые одесситки бе-
седуют:

— Запомни, Сарочка, шо я 
тебе скажу. Женщина и секс 
— это как депутат и взят-
ка. Сначала: «Ой, шо вы, ни- 
ни!» А потом: «А шо так ма-
ло?!»

Молодая пара:
— Галя, почему ты всё время 

спрашиваешь, когда я на тебе 
женюсь?

— Мне нравится видеть ужас 
в твоих глазах.

Сотрудник выходит из ка-
бинета директора и объяв-
ляет всему коллективу:

— Наш директор уволь-
няется!

— Откуда знаешь?
— Он меня вызвал и сказал: 

«Мы с Вами, Иванов, не сра-
ботаемся!».

На работе сотрудница жалу-
ется коллегам:

— Для коронавируса в 60 лет 
ты старая и в группе риска, а для 
пенсии — молодая и в отличной 
форме.

Мама спрашивает взросло-
го сына:

— Петя, а почему на тебя 
твоя жена дуется?

— Вчера купил ей платье. 
Она говорит: «Дурак, это 
никто не носит».

— Ну и что?
— Сегодня купил другое. 

Так она говорит: «Идиот, это 
же ноеят все!»

Муж вернулся домой с ра-
боты и говорит жене:

— Ой, что-то тревожно у 
меня на душе.

— Что случилось?
—Только что в лифте наш 

сосед внимательно читал «Са-
моучитель игры на тромбоне».

Сегодня утром мой сын ска-
зал, что у него болит ухо.  
Я спросил: «Внутри или сна-
ружи?». Он вышел из дома, 
зашёл обратно и говорит: 
«И там, и там». Теперь за-
думываюсь, не слишком ли 
много денег я откладываю на 
его колледж. 

АНЕКДОТЫ

СЕМЕЙНЫЕ
Т А Й Н Ы

Наталия

СТРЕСИ ЧАСТО ТРАПЛЯЮТЬСЯ У НАШОМУ ЖИТТІ, ТОМУ 
ВМІТИ ЗНИЗИТИ ЇХ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ДУЖЕ ВАЖЛИВО.

Змініть свій стиль життя. Це основний крок у зниженні рівня стресу. 
Інші фактори, які варто усунути: запізнення, надмірне завантаження без-
ліччю завдань і цілей, залишати справи на останню хвилину. Споживайте 
менше кофеїну, цукру і жирної їжі. Перегляньте раціон і додайте корис-

ної їжі - споживайте більше ненасичених жирів і вітамінів В та С. Контро-
люйте думки. Негативні думки і переживання призводять до стресу, а 
також ускладнюють повернення до звичного життя,

Висипляйтесь. Недостатня кількість сну веде до виникнення стресу. 
Не тільки організму доведеться витрачати більше зусиль для виконання 
рутинних завдань, а й свідомість буде розфокусована.

Робіть зарядку та фізичні вправи - це відмінний спосіб знизити 
стрес. Під час фізичного навантаження виробляються ендорфіни, які 
дозволяють почуватися щасливішим і знизити тривожність.

Смійтеся, адже сміх - одна з форм терапії. Це відбувається тому, що 
сміх впливає на наше відчуття щастя і розслабленості. Сміх стимулює 
вироблення ендорфінів і підвищує наш моральний стан.

Йога, медитація і дихальні вправи - доведені способи знизити стрес 
і напруженість як фізично, так і морально.

ЗМІНА  СТИЛЮ  ЖИТТЯ  ЗМІНИТЬ  СТРЕС

АРОМАТЫ
В А Ш Е Г О
Д О М А

ОДНА из составляющих уютного до
ма: в нем должно приятно пахнуть. 

Никто не призывает постоянно печь пи
роги, чтобы аромат сдобы распростра
нялся даже на лестничную площадку. 
Под приятными запахами прежде всего 

подразумеваем свежий запах.
В современных домах, где установлены пластиковые окна, нарушена 

естественная вентиляция: в зимний период на окнах появляется кон-
денсат, углы отсыревают. Cтарайтесь как можно чаще проветривать ваш 
дом.Если соблюдается чистота, то плохим запахам меньше шансов про-
явиться. Они возникают от пыльных штор, влажной половой тряпки в 
ванной комнате, от невысушенной обуви в прихожей, от кошачьего туа-
лета. Не оставляйте в стиральной машине грязное белье: от этого возни-
кает неприятный запах из стиральной машины, который потом удалить 
очень трудно.

Правильно храните продукты: нет ничего хуже, когда открывается хо-
лодильник, а из него по всему дому распространяется неприятный за-
пах от гнилых овощей. Уборка холодильника, ревизия всего находяще-
гося в нем должны быть регулярными.

Свежий запах дома - хорошо, его можно дополнить освежителями 
воздуха, но здесь главное - не переборщить, ведь едкий химический 
аромат никому не нравится. Пусть будут вещи для уюта в доме: саше с 
ароматными засушенными травами, эфирные масла, ароматные свечи. 
Цитрусовый аромат, запах ванили, корицы, бергамота - ваше обоняние 
от таких нежных ноток не будет раздражаться, а на-
оборот настроит на успокоение нервной системы.

ЦІ ПРОСТІ
ОБЕРЕГИ

МАЮТЬ БУТИ В КОЖНОМУ ДОМІ
НАДІЙНИЙ  ЗАХИСТ:

ВАШ ДІМ ПОВИНЕН ПЕРЕБУВАТИ ПІД ПОСТІЙНИМ ЗАХИСТОМ ПО-
ТУЖНИХ ОБЕРЕГІВ. ВОНИ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ ВРЯТУВАТИ СЕБЕ 

І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ ВІД ПРИСТРІТУ І ПСУВАННЯ, ЗАЛУЧИТИ В ДІМ 
БІЛЬШЕ ТВОРЧОЇ ЕНЕРГІЇ І ЗАХИСТИТИСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОГО ЗЛА.

Червона горобина. Щороку вам не-
обхідно зривати гілочку горобини. Во-
на не позбавляє ваш дім від негативу 
і не дарує удачу. Але гілочка горобини 
здавна вважалася найсильнішим обе-
регом від попадання блискавки в дім і 
від пожежі. 

Підкова. Якщо ви повісите її кінця-
ми вгору, то підкова стане сильним та-
лісманом удачі. Якщо кінці будуть диви-
тися вниз, то вона стане найсильнішим 
оберегом від проблем із грошима, пога-
ного настрою, злих людей або невдач.

Віник. Корисна річ, але крім того, 
яким ви підмітаєте сміття, повинен бути 
ще й другий - чистий. Він і буде вико-
нувати роль оберега. Щоб він працю-
вав правильно, вам буде потрібно по-
ставити його в кутку помелом вгору - 
буде захищати сім’ю від втрати удачі, 
грошей і щастя. Ніхто і ніщо не зможе 
це забрати у вас.

Ловець снів. Ловець снів — інді-
анський талісман, покликаний відлякувати невдачі, погані сни, злих духів. Ви 
завжди можете купити його або зробити власноруч. В іншому випадку його си-
ла буде куди більше. Це відмінний оберіг і джерело універсального захисту для 
всієї родини. З ним вам не будуть страшні ніякі негаразди.

Стрічки червоного кольору. Як і ловець снів, червона стрічка прийшла до 
нас зі сходу. Це один із найпотужніших талісманів фен-шуй, сильний оберіг і 
талісман на удачу. Червона стрічка повинна висіти навпроти вхідних дверей. 
Вона направляє енергетичні потоки в потрібну сторону, притягує добро і відга-
няє злих духів.

Лавровий лист. Це сильний талісман на удачу і відмінний оберіг. Вважаєть-
ся, що він захищає сім'ю від пристріту, а жінку — ще й від потенційної суперни-
ці. З лаврушкою в будинку завжди буде панувати взаєморозуміння.

Лаванда. Експерти в області езотерики відзначають, що така рослина здатна 
захищати будинок від негативної енергетики. Лаванда сприяє одужанню хво-
рих людей і захищає закоханих від негативного впливу недоброзичливців.
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ЛЮБОВ  ВИХОВУЄТЬСЯ 
ЛЮБОВ'ЮСВІТИЛА від педагогіч-

ної науки стверджували  
(а можливо, зараз інша точка 
зору?), що народжена дитина — то є ніби чистий лист папе-
ру з ледь помітними вкрапленнями. То гени. І від того, хто і 
як буде працювати з тим чистим листом, і залежить, яка ви-
росте Людина. Зрозуміло, та не так просто. Теорія (як завж-
ди часто буває) не збігається з практикою.

На цю тему можна дуже багато і складно говорити. В кож-
ного своє бачення, своя думка-правда. А я поділюся з читача-
ми своїми роздумами.  Була в моєму житті така ситуація. Моя 
донька дружила з дівчинкою. Їм по 13 років. Вік такий, що тіль-
ки тримайтеся, мамо! Кожного дня якийсь сюрприз. 

Якось мені доня заявляє: «Можна нехай Наталя у нас за-
ночує?» Я, звісно, дозволила, бо стан дівчинки був досить 
пригнічений, у неї був конфлікт з мамою, 
і вона вже не була вдома декілька днів. Я 
пізно ввечері рвонулася рятувати ситуа-
цію (телефонів тоді не було). Та й якщо і 
були б, я б усе рівно пішла подивитися в 
очі матусі, яка живе без тривоги за свою 
дитину.

Через десять хвилин спілкування я зро-
зуміла, що мої потуги душі даремні. Жінка 
завела розмову про одяганки, гроші, чоло-
віків і т.п. в тому ж руслі. А дитина-підліток 
(бачте, така-сяка) порушувала її світогляд. 
І по закінченні нашого спілкування додала: 
«Добре, що в тебе хороші діти».

Я й задумалася, а чому так? У житті в 
когось гарні діти, а в когось — ні. Багато 
відповідей на свої запитання я знаходи-
ла в педагогічній літературі. І ось читаю 
вислів Великого Педагога-Практика В.О. 
Сухомлинського: «Щоб людина виросла 
поганою, нічого не треба робити. А щоб 
виросла хороша, треба диявольськи сер-
йозно працювати!».

Просто, зрозуміло, геніально. І це гола 
правда. Приємна — неприємна, але вона 
оскарженню не підлягає, навіть якщо з цьо-
го питання хтось знає якусь іншу правду.

Подумайте. В природі як? Росте — і гар-
но росте — бур’ян! Без всякого вашого до-
гляду-зусилля. А для того, щоб порадував 
кущик помідорів-огірків чи інша корисна 
рослина, то скільки ж треба біля неї покло-
потатись?! Отож.

Так усе просто... Залишається серйозно 
диявольськи працювати: руками, мізками, 
серцем, душею. А що стосується виховання 
дітей, то ця робота не припиняється ні на 
мить! Знаєте, і кинутий чи акуратно (охай-
но) складений мамин халатик теж виховує.

З самого пуп'янка огортайте любов'ю 
свою майбутню квіточку (чи то доня, чи 
син). І тоді на старість отримаєте гарний, 
здоровий плід своєї любові. Обов’язково. 
Любов виховується Любов’ю. По-іншому 
не буває! Вона, немов броня, захищає від 
всіх життєвих негараздів і наших дітей, нас.

А ще мені подобається зміст англійської 
приказки: «Не виховуйте дітей, все одно во-
ни будуть схожі на вас. Виховуйте себе!». 
Всі ми не ідеальні, життя по-різному скла-
дається. Та якщо ми в старості ображаємося 
на своїх дорослих дітей, то треба подумати і 
чесно собі зізнатися, де і коли недодав, недо-
любив, недогледів, а чи «передав куті меду». 
І коли це зізнання щиро донести в душу сво-
їй дитині (нехай їй 30, 40, 50 років), то вва-
жаю, що обов’язково рідні 
люди порозуміються. Н.І.КОВДРЯ

«БАБУШКА,
НЕ УМИРАЙ!
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