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ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

21 ЛИСТОПАДА УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 

На виконання вимог п.4 ст. 2 Закону 
України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку» на офіційному веб-сайті 

Обухівської міської ради 20.11.2020 року 
розміщено проєкт Програми соціаль-
но-економічного та культурного розвит-
ку Обухівської міської об’єднаної тери-
торіальної громади на 2021 рік та Звіт про 
СЕО.  

1. Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
вигляд його змісту 

Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 
рік визначає пріоритетні напрями, основні 
цілі, завдання та заходи розвитку громади. 
Програма підготовлена на основі аналізу 
розвитку громади за попередній період, 
визначає цілі, пріоритетні напрями со-
ціально-економічного розвитку на 2021 рік 
та середньострокову перспективу, а також 
заходи щодо реалізації державної політи-
ки, спрямованої на підвищення якості жит-
тя та добробуту громадян. 

2. Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного пла-
нування 

Обухівська міська рада. 
3. Передбачувана процедура громадсь-

кого обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення про-

цедури 
Громадське обговорення проєкту Про-

грами та Звіту про СЕО проводиться у 
період з 20.11.2020 по 19.12.2020 року 
включно.  

б) способи участі громадськості (надан-
ня письмових зауважень і пропозицій, гро-
мадські слухання тощо) 

Шляхом надання письмових зауважень 
та пропозицій (пропозиції та зауваження, 
подані після встановленого строку громад-
ського обговорення, не розглядаються). 
Письмові пропозиції подаються: фізични-
ми особами – із зазначенням ПІБ, місця 
проживання, з особистим підписом; юри-
дичними особами – із зазначенням най-
менування та місця знаходження. Анонімні 
зауваження та пропозиції не розглядають-
ся. 

 в) дату, час і місце проведення заплано-
ваних громадських слухань (у разі прове-
дення) 

З урахуванням карантинних заходів гро-
мадські слухання не передбачені. 

г) орган, від якого можна отримати інфор-
мацію та адресу, за якою можна ознайоми-
тись із проєктом документа державного 
планування, звітом про стратегічну еколо-
гічну оцінку та екологічною інформацією, в 
тому числі пов’язаною зі здоров’ям насе-
лення, що стосується проєкту документа 
державного планування. 

З проєктом Програми та Звітом СЕО 
можна ознайомитись на офіційному сайті 
Обухівської міської ради https://obcity.gov.
ua та в управлінні економіки виконавчого 
комітету Обухівської міської ради Київської 
області за адресою: 08700, Київська обл., 
м. Обухів, вул. Малишка, буд. 6. 

д) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси й строки подання зауважень і про-
позицій  

Зауваження і пропозиції подавати до 

виконавчого комітету Обухівської міської 
ради Київської області за адресою: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 
буд. 10, або на електронні поштові скринь-
ки: vykonkom@obcity.gov.ua та ekonom_
obuchivmeria@ukr.net  до 19.12.2020 р. 
включно. 

е) місцезнаходження наявної екологіч-
ної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування  

З екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, мож-
на ознайомитись у Департаменті еколо-
гії та природних ресурсів Київської ОДА 
(01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а) та у 
Департаменті охорони здоров’я Київської 
ОДА (04053, м. Київ, вул. Січових Стріль-
ців, 45). 

4. Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проєкту доку-
мента державного планування 

Транскордонні консультації в рамках 
зазначеної процедури стратегічної еколо-
гічної оцінки не проводяться. 

В Обухові на Алеї пам’яті Героїв Не-
бесної Сотні пройшов захід, приуро-
чений до цього пам’ятного дня.  

Саме 21 листопада розпочалися дві ре-
волюції, які назавжди змінили Україну і 
українців, змінили світ, і продовжують змі-
нювати нас і зараз – Помаранчева рево-
люція 2004 року та Революція Гідності 2013 
року. 

Майдан став для України важким іспи-

том, завдяки якому українці продемон-
стрували своє прагнення до свободи, свою 
гідність та бажання щось змінити в собі та 
державі.  

Шанс на зміни дістався нам дуже доро-
гою ціною – ціною людських втрат. Вічною 
раною на серці кожного українця буде 
пам’ять про Героїв Небесної Сотні та воїнів 
АТО, які віддали за свої переконання най-
дорожче – власне життя.  

Тяжкою втратою на Майдані вписане ім’я 
і нашого земляка – Героя України Володи-
мира Чаплінського, який загинув у лютому 
2014 року від рук снайпера.  

Навіки залишаться у пам’яті імена на-
ших хлопців, що полягли в зоні АТО. Світла 
пам’ять усім Героям! 

Ми, українці, – свідомий і відповідальний 
народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми 
подали історичний приклад того, як бра-

терство і взаємоповага між сотнями тисяч 
людей згуртовує їх довкола спільної мети.  

Хочеться щиро побажати усім мирного 
неба над українською землею, добробуту 
та родинної злагоди в усіх домівках.  

Нехай не згасає віра у щасливе майбутнє 
нашого народу! 

З повагою, Обухівський міський голова 
О.М.Левченко.

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Обухівська районна державна ад-
міністрація Київської області, код 
ЄДРПОУ 04054725 інформує про 

намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання  

08700, Україна, Київська область, 
м. Обухів, вул. Малишка, 10, zagvid@
obukhovrda.gov.ua, тел./факс: 38(04572)5-
03-39; 5-01-74 (місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний но-
мер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристи-
ка, технічні альтернативи1. 

Планована діяльність, її характеристика.  
Інженерний захист території, укрі-

плення ділянок берегової смуги, еко-
логічного облаштування прилеглої ак-
ваторії, благоустрій території навколо 
земельної ділянки з кадастровим номером 
3223151000:05:007:0006 (в тому числі за 
межами ділянки), на території Української 
міської ради Обухівського району Київської 
області 

Технічна альтернатива.
Планована діяльність передбачає прове-

дення інженерного захисту контуру бере-
гової смуги кам’яним накидом, габіонними 
матрасами, підпірною шпунтовою стінкою, 
виконання робіт здійснюється суходільною 
будівельною технікою та засобами гідро-
механізації 

Технічна альтернатива 2. 
Проведення інженерного захисту кон-

туру берегової смуги кам’яним накидом, 
габіонними матрасами, підпірною шпунто-
вою стінкою, виконання будівельних робіт 
з води із застосуванням лише плавучих за-
собів обладнаних спеціалізованим облад-
нанням та механізмами 

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи. Місце 
провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 1. Навколо зе-
мельної ділянки з кадастровим номером 
3223151000:05:007:0006 (в тому числі за 
межами ділянки) на території Української 
міської ради Обухівського району Київсь-
кої області 

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 відсутня 
4. Соціально-економічний вплив плано-

ваної діяльності 
Реалізація проектних рішень дозволить 

стабілізувати берегову лінію, покращи-
ти екологічний стан території і водойми в 
порівнянні з існуючим за рахунок інженер-
ного захисту території, укріплення ділянок 
берегової смуги, екологічного облашту-
вання прилеглої акваторії, благоустрою 
території. 

Позитивний соціальний ефект полягає у 
збереженні якості природних водойм для 
рекреаційного призначення, а також по-
кращення умов для відпочинку і проведен-
ня дозвілля населення. 

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо) 

Для забезпечення стійкості берего-
вої лінії навколо земельної ділянки пло-
щею15,0558 га з кадастровим номером 
3223151000:05:007:0006, передбачаєть-
ся інженерний захист берегової смуги за 
рахунок будівництва підпірної стінки та 
укісного кріплення, загальна довжина крі-
плення складає 1440 м. Інженерний захист 
контуру берегової смуги здійснюватиметь-
ся кам’яним накидом, габіонними матра-
сами, підпірною шпунтовою стінкою, також 
проектними рішеннями передбачається 
благоустрій території, захист водойми 
від засмічення та забруднення шляхом 
влаштування водоперехоплюючої траншеї 

Роботи передбачаються до виконання 
суходільною будівельною технікою та за-
собами гідромеханізації 

6. Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності передбачають дотримання 
вимог Водного кодексу України, що регла-
ментує виконання робіт на водних об’єктах 
України. Враховуються екологічні, санітар-
но-гігієнічні, протипожежні, містобудівні, 
територіальні обмеження згідно чинних 
нормативних документів. Планована діяль-
ність визначається проектно-технічною 
документацією, яка перевіряється та по-
годжується відповідно до норм чинного за-
конодавства.  

Викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря при будівництві відповіда-
ють звичайному стану повітря населених 
місць, викиди незначні і короткочасні. Не-
безпечні та отруйні речовини не викори-
стовуються, відходи будівництва переда-
ватимуться спеціалізованим організаціям. 
Забороняється проводити всі види гі-
дро-механізованих робіт у період нересту 
риб, щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні технічній альтернативі 1. До-
датково при провадженні планованої 
діяльності з води необхідно врахувати 
екологічні обмеження щодо проведення 
додаткових будівельних робіт на землях 
водного фонду. А саме необхідність вико-
нання додаткових підготовчих робіт щодо 
створення суднового ходу в протоці для 
забезпечення доступу спеціалізованих 
плавучих засобів, будівельної техніки та 
доставки будівельних матеріалів до ділян-
ки проведення робіт. Передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речо-
вин від роботи будівельної техніки та збіль-
шений вплив на водне середовище. щодо 
територіальної альтернативи 1 

Провадження планованої діяльності 
здійснюватиметься з урахуванням обме-
ження господарської діяльності в прибе-
режних захисних смугах та водоохоронних 
зонах 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 відсутня  
7. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Заходи з еколого-інженерної підготовки 

та захисту території передбачають: 
- влаштування будівельно-монтажного 

майданчика за межами прибережно-за-
хисних смуг; 

- влаштування тимчасових внутрішньо 
майданчикових доріг; 

- організацію спеціально відведених та 
відповідно обладнаних місць для тимча-
сового зберігання відходів згідно з їх ха-
рактеристикою небезпеки та відповідно до 
вимог санітарно-гігієнічних норм і правил 
з подальшим поводженням відповідно до 
законодавства України; 

- дотримання технологій передбачених 
проєктом при розробці ґрунту з метою 
уникнення ерозійних процесів 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні технічній альтернативі 1. До-

датково виконується облаштування тери-
торії для тимчасового складування ґрунту 
від виконання днопоглиблювальних робіт 
та улаштування суднового ходу для віль-
ного доступу спеціалізованих плавзасобів, 
будівельної техніки та доставки будівель-
них матеріалів 

щодо територіальної альтернативи 1 
Заходи щодо еколого-інженерної підго-

товки і захисту території передбачають: 
- планування території з максимальним 

збереженням природного рельєфу; 
- організацію відведення дощових і талих 

вод зі швидкостями, які виключають ерозію 
ґрунтів; 

- захист території від несприятливих при-
родних процесів з урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань; 

- дотримання обмежень господарської 
діяльності на землях водного фонду. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 відсутня  
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
Джерелами потенційного впливу на дов-

кілля за технічною альтернативою 1 є: 
- Вплив на атмосферне повітря зумов-

лений викидами від будівельної техніки, 
вплив обмежується короткочасними та 
тимчасовими викидами від нестаціонарних 
джерел. При експлуатації вплив відсутній; 

- Вплив на водне середовище внаслідок 
виконання будівельних робіт в акваторії 
у вигляді утворення додаткової мутності. 
При дотримані технології виконання бу-
дівельних робіт є екологічно допустимим, 
мутність, що утворюється має тимчасовий 
характер та значно не перевищуватиме по-
казники природного стану водойми. При 
експлуатації вплив відсутній; 

- Вплив на землю, флору, фауну, рослин-
ний та тваринний світ. Під час виконання 
будівельних робіт спостерігається вплив 
на рибні ресурси водойми, за умови до-
тримання технології виконання будівель-
них робіт та обмежень щодо проведення 
будівельних робіт в акваторії в період не-
рестової заборони, вплив матиме коротко-
строковий характер. Планована діяльність 
передбачає вплив на водну рослинність 
при розчищенні акваторії. Після закінчення 
будівельних робіт проводиться благоустрій 
та озеленення території. Під час експлуа-
тації вплив відсутній; 

- Вплив на геологічне середовище. За-
планована діяльність не передбачає гло-
бальних будівельних робіт, не потребує 
зміни ландшафту, виключає впливи на 
основні елементи геологічної структур-
но-тектонічної будови та не викликає змін 
існуючих ендогенних й екзогенних явищ 
природного та техногенного походження 
(зсувів, селів, сейсмічного стану та ін.); 

- Вплив на ґрунти. При плануванні тери-
торії очікується незначний вплив на ґрунти. 
При дотриманні прийнятих заходів щодо 
охорони грунтів, даний вплив оцінюється 
як мінімальний. Під час експлуатації вплив 
не передбачається; 

- Вплив на техногенне середовище. 
Реалізація проектних рішень не впливає 
на підземні й наземні споруди, культурні 
ландшафти, тощо. Вплив на навколишнє 
техногенне середовище оцінюється як не-
значний; 

- Вплив на соціальне середовище. При 
будівництві вплив на соціальне середови-
ще може спостерігатись у певному диском-
форті для мешканців району проведення 
планованої діяльності. Однак, він є корот-
кочасним та незначним. При експлуатації 
об’єкту, позитивний соціальний ефект по-
лягає у збереженні якості природних во-
дойм для рекреаційного призначення, а 
також покращення умов для відпочинку і 
проведення дозвілля населення. 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні технічній альтернативі 1. Від-

мінність потенційного впливу від технічної 
альтернативи 1 буде збільшений вплив на 
водне середовище, рослинний і тваринний 
світ при облаштуванні суднового ходу  

щодо територіальної альтернативи 1 
Здійснення планованої діяльності не 

спричинить значний вплив на навколишнє 
середовище та здоров’я населення. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 відсутня. 
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля”) Планована діяль-
ність відноситься до другої категорії видів 
планової діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підляга-
ють оцінці впливу на довкілля, а саме: ін-
фраструктурні проекти: проведення робіт 
з розчищення і днопоглиблення русла та 
дна річок, берегоукріплення, зміни і ста-
білізації стану русел річок – згідно п.10 ч. 3 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» 

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

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні 

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля здійснюватиметься у відповідності до 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадсь-
кості 

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що пе-
редбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації; 

надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на дов-
кілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадсь-
кості для участі у такій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єк-
том господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського об-
говорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том 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, громад-
ські слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на цей 
період, про що зазначається в оголошен-
ні про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого у, зазначеному 
у пункті     Продовження на стор. 3
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Продовження. Початок на стор. 2 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому орган 15 цього повідом-
лення, зауваження і пропозиції до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планова-
ної 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 про-
позицій громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження і пропозиції громадськості, 

надані у процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.  

 14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяль-
ності буде Дозвіл на виконання будівель-
них робіт, (вид рішення відповідно до ча-
стини першої статті 11 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”) що видається 
Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України (орган, до повноважень 
якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до Департаменту екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної ад-
міністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2а, тел.(044)279-01-58, 
е-mail: eko.koda@ukr.net, контактна особа: 
т.в.о. директора Ткаліч Ганна Іванівна 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ  
РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ  

ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРОЄКТУ «ПЛАН ЗОНУВАННЯ 
ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОБУХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

НАСЛІДКИ ІГНОРУВАННЯ  
ДОРОСЛИМИ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

ОБЕРЕЖНО: ВНП

План зонування території (зонінг) 
– містобудівна документація, що 
визначає умови та обмеження ви-

користання території для містобудівних по-
треб у межах визначених зон. 

Замовником проєкту містобудівної доку-
ментації є Виконавчий комітет Обухівської 
міської ради, а розробником – ТОВ «УКР-
ГРУППРОЕКТ». Підстава розроблення – рі-
шення Обухівської міської ради № 1458-61-
VII скликання від 27.02.2020 року. 

З текстовою та графічною частинами 
зазначених проєктів містобудівної доку-
ментації можна ознайомитися за адресою: 
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 

буд.10. 
Відповідальним за забезпечення органі-

зації розгляду пропозицій громадськості 
є заступник міського голови Обухівської 
міської ради – Цельора В.В. 

Подання пропозицій та їх розгляд здійс-
нюється з 30 листопада по 29 грудня 2020 
року в приміщенні Обухівської міської 
ради. Пропозиції, подані після встановле-
ного строку, не розглядаються. 

Громадські слухання щодо розроблен-
ня плану зонування території міста Обухів 
Київської області відбудуться 18 груд-
ня 2020 року о 10:00 годині у приміщенні 
Обухівської міської ради. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ 
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЄКТУ 
ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (ЗОНІНГУ) МІСТА 

ОБУХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку 
проєкту документа державного плануван-
ня на підставі рішення № 1458-61-VII від 27 
лютого 2020 року «Про надання дозволу 
на розроблення плану зонування території 
(зонінгу) міста Обухів Київської області». 
Основним завданням плану зонування 
(зонінгу) є визначення меж зон та підзон з 
однорідними видами та умовами викори-
стання території населеного пункту і вста-
новлення по зонах та підзонах містобудів-
них регламентів. 

У ході виконання стратегічної екологічної 
оцінки, а головним чином у звіті про стра-
тегічну екологічну оцінку, розглянуті захо-
ди із забезпечення екологічної безпеки та 
покращення здоров’я населення. 

2. Орган, що приймає рішення про за-
твердження документа державного пла-
нування та звіт про стратегічну екологічну 
оцінку, – Обухівська  міська  рада Київської 
області.  

3. Передбачувана процедура громадсь-
кого обговорення, у тому числі:  

а) дата початку та строки здійснення про-
цедури: від 30 листопада 2020 року до 29 
грудня 2020 року (30 днів). 

б) способи участі громадськості: на-
дання пропозицій і зауважень у письмо-
вому вигляді, а саме на поштову адресу: 
вул. Київська, 10, м. Обухів, Київська обл., 
08700 й на офіційному сайті Обухівської 
міської ради та електронному вигляді, а 
саме на електронну скриньку –vykonkom@
obciry.gov.ua. 

в) дата, час і місце проведення громад-

ських слухань: громадські слухання відбу-
дуться 18 грудня 2020 року о 10:30 у примі-
щенні Обухівської  міської  ради Київської 
області: вул. Київська, 10, м. Обухів, 
Київська обл. 

г) орган, від якого можна отримати ін-
формацію та адреса, за якою можна оз-
найомитися з проєктом державного пла-
нування, звітом про стратегічну екологічну 
оцінку та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населен-
ня, що стосується документа державно-
го планування, –Обухівська  міська  рада 
Київської області та на офіційному сайті 
Обухівської міської ради в мережі Інтернет 
за посиланням: https://obcity.gov.ua/ 

д) орган, до якого подаються зауважен-
ня і пропозиції, поштова та електронна 
адреси й строки подання зауважень та 
пропозицій: вул. Київська, 10, м. Обухів, 
Київська обл., 08700 та на офіційний сайт 
Обухівської міської ради та в електронному 
вигляді, а саме на електронну скриньку – 
vykonkom@obciry.gov.ua. 

е) місцезнаходження наявної екологіч-
ної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування: Обухівська  
міська  рада Київської області. 

4. необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проєкту доку-
мента державного планування: відсутня,  
оскільки територіально населений пункт 
знаходиться на значній відстані від межі 
сусідніх держав.  

Піротехнічні підрозділи ДСНС Украї-
ни щодня проводять роботи щодо 
обстеження території країни, ви-

явлення, вилучення та знищення вибу-
хонебезпечних предметів часів минулих 
війн. Лише впродовж минулої доби, 16 ли-
стопада, здійснено 42 виїзди, під час яких 
виявлено 294 боєприпаси. 

Лише в Київській області піротехніками 
знищено 156 одиниць вибухонебезпечних 
предметів часів минулих війн. З них дев’ять 
100-кілограмових авіабомб, що були знай-
дені під час планових робіт щодо суцільно-
го розмінування на території с. Фурси (уро-
чище Товста) Білоцерківського району. 

Загалом, з початку року піротехнічні 
підрозділи ДСНС вилучили та знищили 
64 тис. 405 вибухонебезпечних предметів, 
у тому числі 1 тис. 619 авіаційних бомб. 

Тож, з метою запобігання нещасним ви-
падкам серед населення в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів, Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій 

вкотре звертається до громадян із прохан-
ням дотримуватися правил безпечного по-
водження з вибухонебезпечними або неві-
домими предметами! 

Категорично забороняється: 
- торкатися підозрілого предмету або пе-

ресувати його; 
- заливати його рідинами, засипати ґрун-

том або чимось його накривати; 
- здійснювати на підозрілий предмет 

звуковий, світловий, тепловий чи механіч-
ний впливи, адже практично всі вибухові 
речовини чутливі до механічних, звукових 
впливів та нагрівання; 

-намагатися самостійно знешкоджувати 
знахідку. 

Пам’ятайте, що у разі виявлення вибухо-
небезпечних предметів необхідно негайно 
повідомити про це за номером «101» або 
«102» та в жодному разі не намагатися са-
мостійно ідентифікувати знайдені боєпри-
паси.

 Обухівський РС ГУ ДСНС 

Рятувальники завжди попереджа-
ють про те, що відсутність елемен-
тарного батьківського нагляду може 

коштувати дитині життя. Саме тому фахівці 
Служби порятунку вкотре нагадують про 
наслідки ігнорування дорослими пра-
вил безпеки. 

Тож, для того, щоб нагадати дорослим 
про наслідки неналежного догляду за до-
звіллям власних дітей, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій звер-
тається до батьків із проханням подбати 
про безпеку юних українців. Зокрема: 

- Тримайте запальнички та сірники в не-
доступних для малечі місцях і розповідайте 
їм про небезпеку, яку приховує у собі во-
гонь; 

- Не залишайте дітей вдома самих, якщо 
вони не в змозі самостійно вирішити про-
блеми, які можуть виникнути; 

- Перевірте справність електромережі та 
не дозволяйте малолітнім дітям самостій-

но користуватися побутовими приладами; 
- Не дозволяйте дітям самостійно відві-

дувати ставки, лісові зони, будівельні май-
данчики; 

- Поясніть, що не можна перебувати на 
вулиці у період оголошення штормово-
го попередження у вигляді поривів вітру, 
стояти поблизу дерев, рекламних щитів та 
біля малих архітектурних форм; 

- Виховуйте у малечі навички культури 
безпечної поведінки, демонструючи на 
власному прикладі обережність у повод-
женні з вогнем, газом тощо; 

- Обов’язково розкажіть дітям, що у разі 
виникнення пожежі необхідно терміново 
сповістити про це дорослих та Службу по-
рятунку за номером “101”. 

Пам’ятайте, що безпека вашої дити-
ни – це, перш за все, ваша особиста від-
повідальність! 

Обухівський РС ГУ ДСНС 



 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №89 
Від  20 листопада  2020 року 

Про скликання  другого пленарного засідання  першої сесії 
Обухівської міської ради VIII скликання.    

 У відповідності до ст. 26, 42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 1. Скликати  друге пленарне засідання першої сесії Обухівської міської ради 

VIII скликання  03 грудня 2020 року о 10:00  в приміщенні  міської ради 
(вул. Київська, 10, зала засідань). 

2. На розгляд другого пленарного засідання  першої сесії 
Обухівської міської ради винести такі питання: 
Інформація міського голови про роботу, проведену робочою групою з підготовки першої сесії 

Обухівської міської ради VIII  скликання. 

1. Про утворення постійної лічильної комісії Обухівської міської ради VIII скликання. 
2. Про обрання секретаря Обухівської міської ради VIII скликання. 
3. Про утворення постійних комісій Обухівської міської ради VIII скликання, визначення їх 

переліку та кількісного складу. 
4. Про обрання персонального складу постійних комісій та обрання голів постійних  комісій. 
5. Про  утворення  старостинських округів Обухівської  міської об’єднаної територіальної 

громади Київської  області та затвердження Положення про старосту. 
6. Про затвердження старост Обухівської  міської об’єднаної територіальної громади Київсь-

кої області.   
7. Про внесення змін до структури виконавчого комітету Обухівської міської ради VII скли-

кання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету. 
8. Про затвердження заступників Обухівського міського голови з питань діяльності виконав-

чих органів Обухівської міської ради. 
9.  Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Обухівської міської ради 

VIII скликання. 
10.  Про утворення виконавчого комітету Обухівської міської ради VIII  скликання та за-

твердження його персонального складу. 
11.  Про початок процедури реорганізації Германівської, Григорівської, Деремезнянської, 

Долинянської, Копачівської, Краснослобідської, Маловільшанської, Перегонівської, Пер-
шотравенської, Семенівської сільських рад шляхом приєднання до Обухівської міської 
ради Київської області. 

12. Про початок процедури реорганізації комунальних  підприємств, засновником яких є Гри-
горівська сільська рада. 

13. Про припинення діяльності Обухівської міської виборчої комісії Київської області шляхом 
ліквідації. 

14. Про припинення діяльності Германівської, Григорівської, Деремезнянської, Долинянської, 
Копачівської, Краснослобідської, Маловільшанської, Перегонівської, Семенівської сільсь-
ких виборчих комісій Обухівського району Київської області  шляхом ліквідації. 

15. Про умови оплати праці новообраного Обухівського міського голови Левченка О.М. 
16. Про затвердження Плану діяльності з підготовки та затвердження регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 
Київської області на 2021 рік. 

 

 МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                                          О.М.ЛЕВЧЕНКО 
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Громадсько-політична газета «Обухівські 
вісті», № 40 (914) від 20 листопада 2020 р. Сві-
доцтво про державну реєстрацію KІ № 1745 
від 24.01.2019 року. Засновник/видавець:  
ПП «Редакція газети «Обухівські вісті».

Приймаємо замовлення на оголошення та 
рекламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова 
реклама), вартість 1 см2 – 10 грн (чорно біле 
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали на правах політичної 

реклами вартість 1 кв. см. площі на кольо-
рових сторінках – 30,00 грн. Передвиборна 
агітація, іміджеві статті, матеріали на правах 
політичної реклами вартість 1 кв. см. пло-
щі на чорно-білих сторінках , – 30,00 грн. 

Редактор Пешкова Інна Миколаївна Наклад 8000 
примірників. Адреса редакції: 08601, Київська обл., 
м. Васильків, вул. Гагаріна, 12, кв. 1. Віддруковано: 
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», м. Вінниця, вул. 
Чехова,12 а. Газета розповсюджується безкоштовно. 
Viber! (095) 554 09 59. e-mail obuhivgazeta@gmail.com

ПОВІДОМЛЕННЯ  ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ  
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

На виконання вимог п.4 ст. 2 Закону 
України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку» на офіційному веб-сайті 

Обухівської міської ради 20.11.2020 року 
розміщено проєкт Комплексної програми 
охорони навколишнього природного се-
редовища на території Обухівської місь-
кої об’єднаної територіальної громади на 
2021-2025 роки та Звіт про СЕО.  

Повна назва документа державного пла-
нування, що пропонується та стислий ви-
гляд його змісту. 

Комплексна програма охорони навко-
лишнього природного середовища ре-
алізує системний підхід до формування 
та реалізації екологічної політики як скла-
дової сталого (збалансованого) розвитку 
з урахуванням характерних для ОТГ со-
ціально-економічних умов та екологічних 
проблем.  

Основна мета розроблення Програми – 
відображення проблем, для розв’язання 
яких планується провести комплекс за-
ходів щодо покращення санітарно-техніч-
ного та візуального стану території міської 
громади, та реалізація заходів, спрямова-

них на відновлення, належне утримання та 
раціональне використання території місь-
кої громади, охорону та організацію упо-
рядкування об’єктів благоустрою з ураху-
ванням особливостей їх використання. 

Орган, що прийматиме рішення про за-
твердження документа державного плану-
вання. 

Обухівська міська рада. 
Передбачувана процедура громадського 

обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення про-

цедури. 
Громадське обговорення проекту Про-

грами та Звіту про СЕО проводиться у 
період з 20.11.2020 по 19.12.2020 року 
включно.  

б) способи участі громадськості (надан-
ня письмових зауважень і пропозицій, гро-
мадські слухання тощо). 

Шляхом надання письмових зауважень 
та пропозицій (пропозиції та зауваження, 
подані після встановленого строку громад-
ського обговорення, не розглядаються). 
Письмові пропозиції подаються: фізични-
ми особами – із зазначенням ПІБ, місця 
проживання, і з особистим підписом; юри-

дичними особами – із зазначенням найме-
нування та місцезнаходження. Анонімні за-
уваження та пропозиції не розглядаються. 

в) дату, час і місце проведення заплано-
ваних громадських слухань (у разі прове-
дення). 

З урахуванням карантинних заходів гро-
мадські слухання не передбачені. 

г) орган, від якого можна отримати інфор-
мацію та адресу, за якою можна ознайоми-
тись із проєктом документа державного 
планування, звітом про стратегічну еколо-
гічну оцінку та екологічною інформацією, в 
тому числі пов’язаною зі здоров’ям насе-
лення, що стосується проєкту документа 
державного планування. 

З проєктом Програми та Звітом СЕО 
можна ознайомитись на офіційному сай-
ті Обухівської міської ради https://obcity.
gov.ua та у земельному відділі виконавчого 
комітету Обухівської міської ради Київської 
області за адресою: 08700, Київська обл., 
м. Обухів, вул. Київська, буд. 10. 

д) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси й строки подання зауважень і про-

позицій.  
Зауваження і пропозиції подавати до 

виконавчого комітету Обухівської міської 
ради Київської області за адресою: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 
10 або на електронну поштову скриньку: 
vykonkom@obcity.gov.ua  до 19.12.2020 р. 
включно. 

е) місцезнаходження наявної екологіч-
ної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування.  

З екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, мож-
на ознайомитись у Департаменті еколо-
гії та природних ресурсів Київської ОДА 
(01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а) та у 
Департаменті охорони здоров’я Київської 
ОДА (04053, м. Київ, вул. Січових Стріль-
ців, 45). 

4. Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проєкту доку-
мента державного планування. 

Транскордонні консультації в рамках 
зазначеної процедури стратегічної еколо-
гічної оцінки не проводяться. 

Захворіло ................................... 1740
Одужало......................................... 919
Померло............................................ 21 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРА-
ТОРНИЙ ЦЕНТР  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

COVID-19
м. ОБУХІВ

за весь період карантину, 
станом на 19.11.2020 р.


