
Дорогі передплатники, читачі, партнери 
газети «Черкаський край»! Щиро вітаю вас 

із різдвяними святами!

Журналісти «Черкаського краю» в умовах 
повномасштабної війни гідно тримають інфор-
маційний фронт. Розповідають про ситуацію в 
країні та нашому регіоні, воюють, волонтерять. 
Водночас, перетворивши слово на зброю, наш 
журналістський колектив постав перед нови-

ми, гострими, непередбачуваними викликами. Відсутність 
рекламного ринку, згорнуті партнерські проєкти, падіння ти-
ражу, перебої з постачанням електроенергії, тепла, інтернету 
— все це призвело до кризової ситуації на медійному підпри-
ємстві. Але і в цих непростих умовах наші журналісти демон-
струють єдність і стійкість українського опору, фіксують спа-
лахи війни, створюють носії пам’яті про ці тривожні і трагічні 
дні. Намагаються зробити все, щоб правдиво й об’єктивно 
інформувати людей про тих, хто творить український світ і 
наближає українську Перемогу на бойовому, аграрному, ме-
дичному, освітньому, культурному фронтах. Протидіють фей-
кам і ворожій пропаганді. Проявляють обережність під час 
підготовки новин, висвітлення подій, у розповідях про звитя-
гу наших героїв-захисників. Навчаються працювати в нових 
умовах, пишуть грантові проєкти, шукають нові можливості.

Висловлюю подяку нашим постійним партнерам і друзям, 
у тому числі й міжнародним, Національній спілці журналістів 
України, які підтримують медійне підприємство під час війни. 

Вдячна кожному читачу, який передплатив газету «Чер-
каський край» на 2023 рік, замовив рекламу чи оголошення, 
цікавиться місцевими новинами у викладі журналістів най-
старшого видання області.

Поважаю кожного з вас, дорогі колеги-журналісти Черка-
щини, за єдність, солідарність, витримку і стійкість! Честь на-
шим журналістам-захисникам, які зі зброєю в руках захища-
ють незалежну державу.

Бажаю всім Перемоги, миру, безпеки, здоров’я, любові 
та радості. Нехай Господь благословить Україну та кожного з 
нас на розбудову і злагоду, достаток і щастя, омріяні зміни. 

Журналісти важливі!
Тетяна КАЛИНОВСЬКА,

головний редактор газети «Черкаський край», 
голова обласної організації спілки журналістів, 

заслужений журналіст України
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Від щирого серця вітаю працівників 
та ветеранів ТОВ «Агрорось», СТОВ 
«Агрофірма «Агрорось», власників 

земельних паїв, аграріїв і всіх жителів 
Черкащини з Новим 2023 роком та 

різдвом Христовим!

З роком новим ми пов’язуємо найбільшу 
нашу мрію — про Перемогу над російським 
агресором та мир на українській землі. Тому в молитвах до 
новонародженого Христа, у колядках першими звучать наші 
прохання про мир. Хай же Христос почує наші щирі молитви, 
хай дарує всім міцне здоров’я і витримку, віру і надію. Зичу 
всім успіхів у праці, добра і благополуччя в родинах, смачної 
куті, врожайного нового року.

петро єВИЧ,
 заслужений працівник сільського господарства 

України, голова Наглядової ради ТОВ «Агрорось»

З Рідзвом Христовим! КАЛеНДАр    
           на 2023 рік

На Уманщині може залишитися 
лише одна «загальна» лікарня

Третій — інфраструктурний — етап 
медичної реформи передбачає створення 
госпітальних округів на базі областей, що 
може призвести до створення в Уманському 
районі лише однієї загальної лікарні.

На останній сесії Монасти-
рищенської міської ради 
було прийнято звернен-

ня депутатів міської ради до 
Кабінету Міністрів України, Мі-
ністерства охорони здоров’я, 
Черкаської обласної військової 
адміністрації та Уманської ра-
йонної військової адміністра-
ції щодо збереження у великих 
громадах так званих загаль-
них лікарень, адже, напри-
клад, Уманська кластерна лі-
карня в сучасних обставинах 
не в змозі справитися з пото-
ком пацієнтів. Про це написав 
у соцмережі міський голова 
Монастирища Олександр Ти-
щенко. Та додав: «Віримо, що 
нас почують».

У тексті звернення викладе-
но такі аргументи.

«Кабінет Міністрів Украї-
ни на виконання Закону Украї-
ни «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення надання 
медичної допомоги» розпочав 
новий етап медичної реформи 
— iнфраструктурний, який пе-
редбачає створення на базі об-
ластей госпітальних округів. У 
кожному окрузі будуть створені 
звичайні, кластерні та надклас-

терні лікарні. Передбачається, 
що найпростіші захворювання 
лікуватимуться якомога ближ-
че до пацієнта, в загальних лі-
карнях. У разі більш складних 
проблем зі здоров’ям пацієнт 
потраплятиме у кластерні та 
надкластернi лiкарні, які нада-
ватимуть високоспеціалізовані 
послуги.

Згідно з проєктом МОЗ, 
одна загальна лікарня має 
розташовуватися з розрахун-
ку на 50-80 тисяч жителів, а 
кластерна — на 150 тисяч. У 
той же час зазначеним проєк-
том в Уманському районі, при 
населеннi 254,2 тисячі жите-
лів, передбачається створен-
ня однієї кластерної лікарні 
(на базі Уманських районної та 
міської лікарень) і всього од-
нієї загальної. Тобто з діючих 
на сьогодні лікарень колишніх 
Жашкiвського, Маньківського, 
Монастирищенського та Хрис-
тинівського районів залишить-
ся тільки одна загальна лі-
карня, яка надаватиме базові 
медичні послуги. 

Це може призвести до того, 
що така реформа не покра-
щить, як це передбачається 
законом, а значно погіршить 

доступність медичного обслу-
говування населення.

По-перше, матеріальна 
база уманських лікарень не в 
змозі задовольнити потреби 
в стаціонарному лікуванні на-
селення всього району. В цей 
час уманські лікарні  центра-
лізовано лікують хворих з ін-
сультом, інфарктом та ковідом. 
Місць катастрофічно не виста-
чає. Щоб направити ковідного 
хворого, необхідно зробити де-
сяток дзвінків і чекати не один 
день. Різностатевих хворих з 
інсультом, яких машини невід-
кладної допомоги зразу відво-
зять в Уманську лікарню, через 
відсутність необхідної кількос-
ті палат часто розміщуються в 
одній палаті. Ми чудово розумі-
ємо, що при сучасній ситуації в 
державі будуватися нові корпу-
си не будуть, а з ліквідацією ко-
лишніх трьох районних лікарень 
потік хворих у кластерну лікар-
ню зросте в рази.

По-друге, відстань від 
м.Монастирища до м.Умані — 
50 км, а з частини населених 
пунктів — 60-90 км. Подолати її 
у проміжок  до однієї години, як 
вимагають умови реформи, по 
зруйнованих дорогах  нереаль-
но. Час доїзду часто буде ста-
новити 2-3 години легковим ав-
томобілем, в кого він є. В кого 
немає, то час доїзду станови-
тиме 4-5 днiв у зв’язку з про-
блемами автобусного сполу-
чення.

Аналогічна ситуація і в інших 
громадах.

Враховуючи вищесказане, 
з метою збереження діючих лі-
карень у Монастирищенській, 
Христинівській, Жашківській 
та Манькiвськiй громадах про-
симо Міністерство охорони 
здоров’я та Кабінет Міністрів 
України зменшити показник 
кількості населення для збере-
ження загальної лікарні до 30 
тисяч осіб.

Черкаську обласну, Уман-
ську районну військові адмі-
ністрації, враховуючи досвід 
Сумської обласної вiйськової 
адміністрації, просимо підтри-
мати нашу пропозицію та на-
правити відповідне звернен-
ня МОЗ та Кабінету Міністрів 
України.

Радам територіальних гро-
мад Черкаської області пропо-
нуємо розглянути це питання 
та направити такі ж звернення 
МОЗ та відповідним військовим 
адмiнiстрацiям.»

Середа
4 січня 2023 року
№1 (20453) 



74 січня 2023 року Оголошення

повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Комплексний 
план просторового розвитку території Сагунівської територіальної громади 

Черкаського району Черкаської області»
1) Згідно з рішеннями Сагунівської 

сільської ради №17-19/VIII від 03.09.2021 
року «Про розроблення комплексного 
плану просторового розвитку терито-
рії Сагунівської сільської територіальної 
громади Черкаського району Черкась-
кої області» та №32-5/VIII від 23.09.2022 
«Про внесення змін до рішення Сагунів-
ської територіальної громади №17-19/
VIII від 03.09.2021 року «Про розроблен-
ня комплексного плану просторового 
розвитку території Сагунівської сільської 
територіальної громади Черкаського ра-
йону Черкаської області»» триває роз-
робка документа державного планування 
(далі — ДДП) «Комплексний план просто-
рового розвитку території Сагунівської 
територіальної громади Черкаського ра-
йону Черкаської області, а також стра-
тегічної екологічної оцінки (далі — СЕО) 
до нього у порядку, встановленому За-
коном України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку».

2) Орган, що приймає рішення про 
затвердження ДДп, — Сагунівська сіль-
ська рада. 

3) передбачувана процедура гро-
мадського обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснен-
ня процедури: від 04.01.2023 р. і триває 
до 18.01.2023 р. включно (15 календар-
них днів).

б) способи участі громадськості: на-
дання пропозицій і зауважень до Заяви 

про визначення обсягу СЕО у письмовому 
вигляді, а саме на поштову адресу: вул.
Лесі Українки, 77/4, с.Сагунівка Черкась-
кого району Черкаської області, 19644; 
та в електронному вигляді на електро-
нну скриньку Сагунівської сільської ради: 
sagunivskarada@ukr.net.

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію, та адреса, за якою мож-
на ознайомитися з заявою про визна-
чення обсягу СеО та екологічною ін-
формацією, у тому числі пов’язаною зі 
здоров’ям населення, що стосується 
ДДп, — Сагунівська сільська рада; офі-
ційний сайт: http://sagunivskaotg.org.ua/.

ґ) орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, поштова та елек-
тронна адреса та строки подання за-
уважень та пропозицій — Сагунівська 
сільська рада; поштова адреса: вул.Лесі 
Українки, 77/4, с.Сагунівка Черкаського 
району Черкаської області, 19644; елек-
тронна адреса: sagunivskarada@ukr.net; 
строки подання зауважень і пропозицій: 
від 04.01.2023 р. і триває до 18.01.2023 р. 
включно.

д) місцезнаходження наявної еко-
логічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, 
що стосується ДДп: Сагунівська сіль-
ська рада. 

4) необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проєк-
ту ДДп: відсутня. 

ТОВ «Сустейнбл ленд менеджмент», що знаходиться в Черкаській об-
ласті, Черкаському районі, селищі Холоднянське, вулиця Ржевська, буди-
нок 24-Б, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

Юридична адреса підприємства: Україна, 08710, Київська область, Обу-
хівський район, с.Підгірці, вул.Піщана, 604.

Основним видом діяльності ТОВ «Сустейнбл ленд менеджмент» є вироб-
ництво пива. 

Джерелами викидів шкідливих речовин є: приміщення основного вироб-
ництва (дробарка солоду, заторно-сусловарильний апарат, фільтраційний 
апарат, вірпул варочного порядку, засипка хмелю, гліколева станція, мий-
ка обладнання та кегів, розлив у кеги, ЦКТ, водопідготовка) та холодильні 
установки на фреоні.

Від джерел викидів в атмосферне повітря викидаються такі речовини: ре-
човини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,000 т/рік), натрію гід-
роокис (0,014 т/рік), неметанові легкі органічні сполуки (0,769 т/рік), азот-
на кислота (0,057 т/рік), кислота оцтова (0,057 т/рік), фреони (0,013 т/рік). 

Сумарний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
складає 0,910 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна зона підприємства — 50 м. На межі сані-
тарно-захисної зони концентрація забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі не перевищує допустимі норми. Зауваження та пропозиції громад-
ських організацій і громадян відносно викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі ТОВ «Сустейнбл ленд менеджмент» можуть надсила-
тись протягом 30 днів з моменту опублікування повідомлення до Черкаської 
ОДА (ОВА) за адресою: м.Черкаси, бульв.Шевченка, 185, тел. 37-22-49, 
електронна пошта: vzg@ck_oda.gov.ua.

грОмАДСЬКА ОргАНізАціЯ «ФеДерАціЯ пАНКрАТіОНУ У ЧерКАСЬКій Об-
ЛАСТі», що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Благовісна, 
170, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для діючого майданчика. Основним видом діяльності є надання фізкультур-
но-спортивних послуг. Основними джерелами викидів забруднюючих речовин є: 
котел для обігріву приміщення, мінібензогенератор для резервного електроживле-
ня. В результаті в атмосферу надходять такі речовини: речовини у вигляді суспен-
дованих твердих частинок — 0,04 т/рік, вуглеводні гpаничні/НМЛОС — 0,05 т/рік, 
вуглецю діоксид — 13,0 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] — 0,001 т/рік, метан — 0,001 
т/рік, вуглецю оксид — 0,4 т/рік, сірки діоксид — 0,002 т/рік, азоту діоксид — 0,06 
т/рік, бензапірен — 0,000002 т/рік. Загальна кількість забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферу, без урахування парникових газів, орієнтовно складає 
до 0,6 т/рік. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на 
межі санітарно-захисної зони. Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводиться протягом 30-ти днів з дня публікації Чер-
каською обласною державною адміністрацією за адресою: 18001, Черкаська обл., 
м.Черкаси, бульв.Шевченка, 185, тел.: (0472) 372249, 372915; vzg@ck_oda.gov.ua, 
srzg@ck.gov.ua.

Особливості реалізації змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Закон України «Про внесен-

ня змін до деяких законів України 
щодо захисту соціальних, трудо-
вих та інших прав фізичних осіб, 
у тому числі під час воєнного ста-
ну, та спрощення обліку робочих 
місць для осіб з інвалідністю» на-
брав чинності 06.11.2022 року. 

Внесено зміни до частини 3 
статті 18 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні» щодо 
обов’язку підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб, які ви-
користовують найману працю, ви-
діляти та створювати робочі міс-
ця для працевлаштування осіб з 
інвалідністю, у тому числі спеці-
альні робочі місця, створювати 
для таких осіб умови праці з ура-
хуванням індивідуальних програм 
реабілітації і забезпечувати інші 
соціально-економічні гарантії, пе-
редбачені законодавством, нада-
вати державній службі зайнятості 
інформацію, необхідну для органі-
зації працевлаштування осіб з ін-
валідністю, у порядку, встановле-
ному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 19 цього закону пе-
редбачає, що для підприємств, 
установ, організацій, у тому чис-
лі підприємств, організацій гро-
мадських об’єднань осіб з ін-
валідністю, фізичних осіб, які 
використовують найману працю, 
установлюється норматив робо-
чих місць для працевлаштування 
осіб з інвалідністю у розмірі 4 від-
сотки середньооблікової чисель-
ності штатних працівників обліко-
вого складу за рік, а якщо працює 
від 8 до 25 осіб, — у кількості од-
ного робочого місця. Підприєм-
ства, установи, організації, в тому 
числі підприємства, організації 
громадських об’єднань осіб із ін-
валідністю, фізичні особи, які ви-
користовують найману працю, са-
мостійно розраховують кількість 
робочих місць для працевлашту-
вання осіб з інвалідністю відпо-
відно до нормативу, встановле-
ного частиною першою цієї статті 
та з урахуванням вимог статті 18 
цього закону, здійснюють праце-
влаштування осіб із інвалідністю у 
рахунок нормативу робочих місць. 

При розрахунках кількість робочих 
місць округлюється до цілого зна-
чення.

У межах зазначеного норма-
тиву здійснюється також праце-
влаштування осіб з інвалідністю 
внаслідок психічного розладу від-
повідно до Закону України «Про 
психіатричну допомогу».

Виконанням нормативу ро-
бочих місць у кількості, визна-
ченій згідно з частиною першою 
цієї статті, вважається працевла-
штування підприємством, устано-
вою, організацією, у тому числі 
підприємством, організацією гро-
мадських об’єднань осіб з інвалід-
ністю, фізичною особою, яка ви-
користовує найману працю, осіб 
з інвалідністю, для яких це місце 
роботи є основним.

Пенсійний фонд України у по-
рядку та за формою, встановле-
ними Пенсійним фондом України 
за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної 
політики у сфері соціального за-
хисту населення, надає Фонду со-
ціального захисту осіб з інвалід-
ністю інформацію:

про створення підприємства-
ми, установами, організаціями, 
фізичними особами, які викорис-
товують найману працю, робочих 
місць для осіб з інвалідністю, про 
зайнятість та працевлаштування 
осіб з інвалідністю;

необхідну для обчислення 
кількості робочих місць для пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю 
підприємствами, установами, ор-
ганізаціями, фізичними особами, 
які використовують найману пра-
цю, відповідно до 4 відсоткового 
нормативу чи одне місце при кіль-
кості працівників від 8 до 25 осіб. 

Отримана від Пенсійного фон-
ду України інформація, яка міс-
тить ознаки порушень законодав-
ства про створення робочих місць 
для осіб з інвалідністю, про зайня-
тість та працевлаштування осіб з 
інвалідністю, є підставою для про-
ведення перевірки підприємств, 
установ, організацій, у тому числі 
підприємств, організацій громад-
ських об’єднань осіб з інвалідніс-

тю, фізичних осіб, які використо-
вують найману працю.

Порядок контролю за виконан-
ням нормативу робочих місць та 
перевірки підприємств, установ, 
організацій, у тому числі підпри-
ємств, організацій громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю, фі-
зичних осіб, які використовують 
найману працю, щодо виконання 
нормативу робочих місць, призна-
чених для працевлаштування осіб 
з інвалідністю, у тому числі шля-
хом його зарахування, визнача-
ється Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну полі-
тику з питань нагляду та контролю 
за додержанням законодавства 
про працю, зайнятість населен-
ня, у порядку, визначеному Кабі-
нетом Міністрів України, здійснює 
перевірки підприємств, установ, 
організацій, у тому числі підпри-
ємств, організацій громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю, фі-
зичних осіб, які використовують 
найману працю, щодо виконання 
нормативу робочих місць, призна-
чених для працевлаштування осіб 
з інвалідністю, у тому числі шля-
хом його зарахування.

Керівники підприємств, уста-
нов, організацій, у тому чис-
лі підприємств, організацій 
громадських об’єднань осіб з ін-
валідністю, фізичні особи, які ви-
користовують найману працю, у 
разі незабезпечення виконання 
нормативу робочих місць для пра-
цевлаштування осіб з інвалідніс-
тю, несуть відповідальність у вста-
новленому законом порядку.

Фонд соціального захисту осіб 
з інвалідністю щороку до 10 бе-
резня в автоматизованому режимі 
з використанням даних Державно-
го реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання та Централізованого банку 
даних з проблем інвалідності здій-
снює визначення підприємств, 
установ та організацій, у тому 
числі підприємств, організацій 
громадських об’єднань осіб з ін-
валідністю, фізичних осіб, які ви-
користовують найману працю, які 
не забезпечили виконання у попе-

редньому році нормативу робочих 
місць, визначеного згідно з части-
ною першою цієї статті, та надси-
лає їм розрахунок сум адміністра-
тивно-господарських санкцій, що 
підлягають сплаті у зв’язку з не-
виконанням нормативу робочих 
місць для працевлаштування осіб 
з інвалідністю за попередній рік, 
обчислених відповідно до статті 
20 цього закону.

Розрахунок надсилається у 
формі електронного документа 
через електронні кабінети підпри-
ємств, установ та організацій, фі-
зичних осіб, які використовують 
найману працю, на веб-порталі 
електронних послуг Пенсійного 
фонду України у формі та порядку, 
визначених Фондом соціального 
захисту осіб з інвалідністю спіль-
но з Пенсійним фондом України.

Дані зміни потребують виро-
блення конструктивної позиції 
у співпраці між Черкаським об-
ласним відділенням Фонду со-
ціального захисту осіб з інвалід-
ністю та Головним управлінням 
Пенсійного фонду України в Чер-
каській області щодо як забез-
печення строків отримання ін-
формації із Державного реєстру 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування від-
діленням Фонду, опрацюванням, 
так і її змісту для визначення Фон-
дом  соціального захисту осіб з ін-
валідністю підприємств, установ, 
організацій, у тому числі підпри-
ємств, організацій громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю, фі-
зичних осіб, які використовують 
найману працю, які не забезпечи-
ли виконання у попередньому році 
нормативу робочих місць для пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю 
та надсилання їм розрахунку суми 
адміністративно-господарських 
санкцій. 

Отже, як бачимо з викладено-
го, з 1 січня 2023 року роботодав-
ці не подають звіти про зайнятість 
і працевлаштування осіб з інвалід-
ністю №10-ПОІ (річна) «Звіт про за-
йнятість і працевлаштування осіб 
з інвалідністю» (далі — звіт №10-
ПОІ) за 2022 рік, не реєструються 
у територіальних відділеннях Фон-

ду соціального захисту осіб з ін-
валідністю. Тобто, основою всіх 
висновків територіального відді-
лення Фонду соціального захис-
ту осіб з інвалідністю щодо ви-
конання/невиконання нормативу 
працевлаштування осіб з інвалід-
ністю є подані роботодавцями зві-
ти щодо сум нарахованого єдино-
го внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
(далі — звіт з ЄСВ) до територі-
ального органу виконавчої влади, 
який реалізує державну політику 
з адміністрування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. Підтвер-
дженням виконання нормативу 
є інформація у звітах з ЄСВ про 
працівників, за яких сплачено ЄСВ 
у розмірі меншому, ніж 22 відсо-
тки, а саме — 8,41 відсотка, як пе-
редбачено пунктом 13 ст.8 Закону 
України «Про збір та облік єдино-
го внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування». 
Зазначене може свідчити про не-
виконання роботодавцями нор-
мативу працевлаштування осіб з 
інвалідністю, встановленого стат-
тею 19 Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні».

Окремо хочу зауважити, що 
практика співставлення інфор-
мації, вказаної роботодавцями 
у звітах про зайнятість і праце-
влаштування осіб з інвалідністю 
№10-ПОІ та звітах щодо сум на-
рахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, в роботі 
Черкаського обласного відділення 
Фонду соціального захисту осіб з 
інвалідністю не нова, така практи-
ка застосовувалась останні п’ять 
років. 

Консультації щодо реаліза-
ції змін до Закону України «Про 
основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні» мож-
на отримати телефонами: 33-21-
20; 54-21-27.

Ольга ХОмеНКО,
директор Черкаського 
обласного відділення 

Фонду соціального захисту 
осіб з інвалідністю

ТОВ «ДНіпрОіНВеСТ-Ч» має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря для дільниці прийому, зберіган-
ня та відпуску рідкого мінерального добрива КАС (карбамідо-аміачна су-
міш), а також для обладнання прийому, зберігання та відпуску палива, які 
розташовані на території майнового комплексу за адресою: Черкаський 
р-н, с.Червона Слобода, вул.М.Вербицького, 28. Джерелами утворення 
забруднюючих речовин є: залізнична естакада для зливу КАС, пристрій 
для зливу з автоцистерн, резервуар для зберігання КАС, фронт наливу 
палива в автоцистерни, залізнична естакада для зливу палива, резервуа-
ри для зберігання бензину та ДП (9 од.), фронт наливу палива в автоцис-
терни. Валові викиди забруднюючих речовин складають: аміак — 0,001 т/
рік, вуглеводні граничні — 3,837 т/рік, бензол — 0,017 т/рік, ксилол — 0,01 
т/рік, толуол — 0,016 т/рік, сірководень — 0,0002 т/рік. За результатами 
розрахунку розсіювання, викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря 
на межі санітарно-захисної зони та в межах житлової забудови, допусти-
мого санітарними нормами. Збір зауважень з даного питання проводить 
протягом 30 днів з дати подачі повідомлення Черкаська обласна військо-
ва (державна) адміністрація за адресою: 18001, м.Черкаси, бульв.Шев-
ченка, 185. тел. (0472) 37-22-49; e-mail: vzg@ck_oda.gov.ua.

Уточнення до повідомлен-
ня про намір отримати ТОВ 
«меТАЛОгАЛЬВА» (юридична 
адреса: 18000, Черкаська обл., 
м.Черкаси, проспект Хіміків, 
74) дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне 
повітря, яке було надруковане 
в газеті «Черкаський край» від 
21.09.2022 року №36 (20438) 
с.7. Кількість забруднюючих 
речовин, що викидаються в ат-
мосферне повітря в результа-
ті виробничої діяльності ста-
новить 6,0691493 т/рік, по 
речовинах: речовини у вигля-
ді суспендованих твердих час-
тинок — 2,3787093 т/рік, аеро-
золь лакофарбових матеріалів 
— 0,228 т/рік, азоту діоксид — 
0,591691 т/рік, азоту (1) оксид 
(N

2
O) — 0,01108 т/рік, вугле-

цю оксид — 0,59784 т/рік, вуг-
лецю діоксид — 281,544 т/рік, 
метан — 0,01409 т/рік, спирт 
бутиловий — 0,0492 т/рік, залі-
за оксид — 0,206946 т/рік, ді-
оксид марганцю — 0,014003 т/
рік, триокис хрому — 0,00055 
т/рік, цинку окис — 0,004 т/рік, 
титану діоксид — 0,000074 т/
рік, сірки діоксид — 0,0007 т/
рік, масло мінеральне нафто-
ве — 0,098166 т/рік, сольвент 
нафта — 0,0225 т/рік, уайт-спі-
рит — 0,620 т/рік, вуглевод-
ні граничні — 0,123 т/рік, аце-
тон — 0,0576 т/рік, бутилацетат 
— 0,1788 т/рік, етилцелозольв 
— 0,2996 т/рік, етилацетат — 
0,1272 т/рік, кислота акрилова 
— 0,135 т/рік, ксилол — 0,0626 
т/рік, толуол — 0,2478 т/рік.

 Втрачений диплом молодшого 
спеціаліста, серія ЕР, №11172329, 
та додаток до нього, виданий 
29.06.1999 р. Черкаським медичним 
коледжем на ім’я Космини Наталії 
Миколаївни, вважати недійсними. 

Втрачений додаток до дипло-
му, серія ЛЗ, №013043, виданий 
06.07.1994 р. Полтавським держав-

ним педагогічним інститутом імені 
В.Г.Короленка на ім’я Івасенко Оле-
ни Валентинівни, вважати недій-
сним. 

 Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій, серія МВ, №041241, ви-
дане 17.01.2017 р. Головним управ-
лінням Національної поліції України у 
Донецькій області на ім’я Дорошенка 

Станіслава Анатолійовича, вважати 
недійсним. 

 Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій, серія МВ, №039429, ви-
дане 22.08.2016 р. Головним управ-
лінням Національної поліції України 
у Донецькій області на ім’я Тищен-
ка Ігоря Анатолійовича, вважати не-
дійсним. 

зДАєТЬСЯ В ОреНДУ для сім’ї: 2 кімнати в 3-кімн. квартирі 
(без проживання господаря). Є 2-камерний холодильник, пральна 

машина, газові колонка та плита, прасувальна дошка та праска; необ-
хідні меблі для проживання. Парове опалення не залежить від енерго-
постачання. Детальна інформація  телефоном 098-95-28-375.


