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Із 23 березня громадський транспорт 
Києва працює тільки для перевезення 
на роботу працівників критичної інфра-
структури: медиків, рятувальників, пра-
воохоронців, співробітників продуктових 
магазинів, аптек, стратегічних підпри-
ємств.

22 березня кількість лабораторно під-
тверджених випадків коронавірусу в Укра-
їні зросла до 73: три людини померли, 
одна видужала.

Із 18 березня в Україні зупинили заліз-
ничні, авіаційні й автобусні міжміські та 
міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня народні депутати ухвалили 
закон, у якому, зокрема, передбачається 
адміністративна і кримінальна відпові-
дальність за порушення режиму обсерва-
ції, за умисне зараження коронавірусом.

Із 17 березня в Україні заборонено про-
ведення масових заходів із участю понад 
10 осіб і роботу закладів громадського хар-
чування, ТРЦ й інших громадських місць.

Також уряд постановив зупинити робо-
ту метро в Києві, Харкові й Дніпрі. Усі три 
закриті наразі до 3 квітня.

Із 17 березня «Укрзалізниця» зупинила 
міжнародне пасажирське сполучення на 
період карантину.

Із 16 березня іноземцям заборонений 
в’їзд в Україну, заборона діятиме наразі 
впродовж двох тижнів, закриті близько 
100 пунктів пропуску, видача віз призупи-
нена.

Всесвітня організація охорони здоров’я 
11 березня оголосила про пандемію через 
спалах коронавірусної інфекції.

11 березня уряд України затвердив захо-
ди, які необхідно вжити через загрозу епі-
демії коронавірусної інфекції в Україні та 
для недопущення поширення COVID-19: 
зокрема, Кабмін запропонував введення 
обмежень на проведення масових заходів, 
у яких запланована участь 200 й більше 
осіб, а також введення карантину в на-
вчальних закладах терміном на три тижні.

12 березня в Україні розпочався три-
тижневий карантин (тим часом до 3 квіт-
ня).

У МОЗ закликали «всіх, особливо осіб, 
які повертаються з країн, де зафіксовані 
випадки зараження на коронавірус, до-
тримуватись інструкцій та рекомендацій 
ВООЗ».

ВООЗ наголошує на необхідності осо-
бистої гігієни, інформаційної гігієни і лю-
дяної поведінки.

Захворювання COVID-19 спричиня-
ється коронавірусом SARS-CoV-2, рані-
ше відомим як 2019-nCoV, що належить 
до великої групи коронавірусів. У деяких 
випадках перебіг хвороби легкий, в інших 
– із симптомами застуди і грипу, зокрема з 
високою температурою і кашлем. Це може 
перерости в пневмонію, що може стати 
смертельною. Більшість хворих видужує; 
помирають переважно люди з ослабленою 
імунною системою, зокрема літні.

Станом на ранок 29 березня у світі 
зафіксували понад 689 тисяч випадків 
COVID-19 у більш як 180 країнах чи тери-
торіях.

Кількість летальних випадків захворю-
вання становить понад 30 тисяч.

Водночас майже 99 тисяч людей вже 
одужали.

Тут ми публікуємо коментарі фахівців, 
їхні рекомендації, як вберегтися, й інфор-
муємо про розвиток подій щодо пандемії 
коронавірусу в Україні і світі.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ПЕРЕМОЖЕМО - ЗНАЮЧИ! ЗВЕРНЕННЯ РЕДАКЦІЇОПЕРАТИВНО ПРО ВІРУС 
НА КИЇВЩИНІ

“В столиці вже 82 хворих на 
коронавірус. Цю інформацію 
ми отримуємо від Київського 
міського лабораторного цен-
тру МОЗ України, куди направ-
ляють тести на підтвердження 
чи спростування діагнозу.” – 
повідомив Кличко.  З 14 нових 
лабораторно підтверджених 
випадків 8 жінок (від 25 до 49 
років) і 6 чоловіків (від 23 до 56 

років).  Загалом з 24 випадків, 
22 випадки – інфікування киян, 
які повернулися з європейських 
країн (Франція, Іспанія, Німеч-
чина), 2 випадки – місцеве 
зараження (від хворих із Жи-
томирської області та Києва). 
13 із 24 хворих перебувають у 
лікарнях Києва, 11 хворих – на 
самоізоляції”

МІСТО КИЇВ

1“Станом на 6.00 29 бе-
резня до закладів охорони 
здоров’я області звернулося 
45 осіб, у яких можлива підо-
зра на вірусне захворювання 
Covid-19.” – повідомив на 
своєму бріфінгу  т.в.о. глави 
Київської обласної адміністра-
ції Василь Володін та дирек-
тор департаменту охорони 
здоров’я Максим Іонов. “За 
допомогою експрес-тестів пе-
ревірено 22 осіб. Тест-системи 
показали захворювання у 7 
осіб, водночас лабораторно 
підтверджено на цей момент 
– 5 осіб. Всі вони мешканці 
Обухівського району. Най-
старшому з них 57 років, а 

наймолодшому – 37 років”.  
За словами Володіна, громад-
ський транспорт міст області 
буде перевозити лише праців-
ників важливих підприємств, 
аптек, магазинів. Іонов додав, 
що 17 березня в Україну по-
вернулися з-за кордону май-
же 600 тисяч осіб. Він наголо-
сив, що дуже важливо, аби ці 
люди дотримувалися режиму 
самоізоляції, навіть якщо не 
належать до групи ризику. Він 
також повідомив, що від по-
чатку 2020 року на території 
області від пневмонії помер-
ли 65 осіб: 37 осіб люди до 
60 років, після 60 років – 34 
особи.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

У Львівській області, на 
кордоні з Польщею, спів-
робітники Держприкор-
донслужби з представника-
ми санітарно-карантинного 
підрозділу зустрічають ева-
куаційні поїзди. Ними уже 
повернулось більш як 1150 
наших співвітчизників. – пові-
домляє ДПСУ. Відповідно 
до рішення Уряду Украї-
ни, пункти пропуску наразі 
тимчасово закриті для між-
народного пасажирського 
залізничного, повітряного 
та автобусного сполучення. 
Однак державні органи ор-
ганізовують спецрейси, яким 
із-за кордону повертаються 
українці, а до своїх країн іно-
земці. Такі рейси уже активно 
здійснюються літаками, а 
відсьогодні і поїздами.  Вони 
були організовані спільними 
скоординованими зусиллями 
Міністерства інфраструкту-
ри, Міністерства закордон-
них справ та Укрзалізниці. 
Перший такий поїзд прибув 

в пункт пропуску «Мостись-
ка-залізнична станція» піс-
ля 4-ї ранку. Ним прибуло 
більше 750 українців та один 
іноземець, який має посвідку 
на проживання. До вагонів 
піднялися прикордонники та 
представники санітарно-ка-
рантинного підрозділу. Усім 
пасажирам виміряли темпе-
ратуру. Крім температурного 
скринінгу та опитування про 
стан здоров’я, усім роздали 
пам’ятки. Кожен прибулий 
підписав добровільну згоду 
на проведення протиепі-
демічних та профілактичних 
заходів. Після 7-ї ранку в 
пункт пропуску прибув ще 
один поїзд, яким приїхало 
майже 400 українців та теж 
один іноземець. Їх оформ-
лення відбулося за таким 
самим механізмом. Варто 
наголосити, що в усіх прибу-
лих температура тіла була в 
межах норми, скарг на само-
почуття не надходило.

У КРАЇНІ

Людство веде безпрецедентну гло-
бальну війну, в якій у нас спільний ворог 
- новий коронавірус. Полем битви стали 
лікарні, а солдатами - наші медичні пра-
цівники.

Щоб перемогти в цій війні, ми повинні 
надати медикам необхідні ресурси і умови 
роботи, включаючи можливість обміну 
досвідом, технічними знаннями і засоба-
ми. Нам потрібна впевненість у тому, що 
на лікарняному поле битви ми перемага-
ємо вірус, а не він нас. 

Я висловлюю особливу подяку ме-
дичному персоналу! Наші медики що-
дня ризикують при лікуванні пацієнтів з 
COVID-19. Заходи ізоляції, діагностики, 
лікування, захисту і реабілітація розро-
бляються «з нуля». Глобалізація перетво-
рила хворобу в загальнолюдську пробле-
му, тому обмін інформацією, ресурсами, 
досвідом і знаннями є нашим єдиним 
шансом на перемогу. 

Дорогі читачі «Нової Доби»!
Цей випуск ми друкуємо у складні для 

усіх нас часи. Ні про що вже не цікаво 
читати, окрім головної нашої біди – ко-
ронавіруса! На момент нашого виходу до 
друку пандемія вже в гострій фазі, тому 
цей номер «Нової Доби» - це спецвипуск 
про те, як можна пережити епідемію і як 
з нею боротися.  Ми спробуємо зібрати 
все корисне і спробуємо допомогти вам і 
попередити про те, які вади тягне за со-
бою режим карантину! Здоров’я усім нам 
і вдачі!  

З повагою
Редактор Олег Спорников
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ОМБУДСМАН УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ 
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Верховна Рада України ухвалила зміни до законо-
давства, якими вводиться адміністративна та кри-
мінальна відповідальність за порушення правил ка-
рантину та розповсюдження коронавірусної інфекції 
Covid-19. – повідомляє сайт Уповноваженого з прав 
людини.  

Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету 
міністрів вводяться обмеження на пересування між мі-
стами і регіонами, а також встановлюються обмежен-
ня у користуванні міським громадським транспортом.  

Просимо ознайомитися з інформацією, адже за 
спричинення тяжких наслідків парламент передбачив 
покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 
до 8 років.

«Муніципальна няня»: хто має право на компенсацію 
та як це працює

З 1 січня 2019 року в Україні почала діяти соціальна 
програма «муніципальна няня». З її допомогою уряд може 
відшкодувати батькам частину зарплати няні, яка здійснює 
догляд за  дітьми віком до трьох років.

Хто може стати «муніципальною нянею»?
Муніципальна няня- це будь-яка фізична особа-під-

приємець або юридична особа, яка може надавати послу-
ги няні, з якою укладено угоду або договір про догляд за 
дитиною до трьох років. Тобто це няня, яка надає послуги 
відповідно до договору, декларує свої доходи, а також пла-
тить податки. 

Хто має право на послуги «муніципальної няні»?
Право на «муніципальну няню» мають батьки або 

опікуни дітей до трьох років, які уклали офіційну угоду з 
нянею.

Компенсацію послуг няні не можуть отримувати сім’ї, 
які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного 
типу, та прийомні батьки, якщо вони вже отримують гро-
шову допомогу від держави.

Компенсація за послуги няні не скасовує декретні 
виплати та відпустку по догляду за дитиною. Також за-
лишаються інші соціальні пільги та виплати, які отримує 
родина.

Як скористатися послугою?
Право на отримання компенсації послуги «муніци-

пальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опіку-
нами дитини до трьох років і на законних підставах про-
живають на території України та уклали у письмовій формі 
договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з 
муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, 
її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк 
її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність 
сторін.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна 
няня» отримувач послуги «муніципальна няня» протягом 
місяця після укладення договору подає в орган соцзахисту:

– заяву про надання компенсації послуги «муніципаль-
на няня» (зразок заяви надається в органі соцзахисту);

– заяву про перерахування коштів для компенсації по-
слуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в уста-
нові банку (зразок заяви надається в органі соцзахисту);

– договір  між отримувачем послуги «муніципальна 
няня» та муніципальною нянею (копія та оригінал дого-
вору);

– документи, що підтверджують витрати на оплату 
муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, 
розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка, 
тощо).

До заяви додаються копії документів:
– свідоцтва про народження дитини (копія та оригі-

нал);
– паспорта отримувача компенсації послуги «муніци-

пальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, 
дату його видачі та місце реєстрації (копія та оригінал);

– документа про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків, офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу та мають про це відмітку в паспор-
ті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» 
(копія та оригінал);

– рішення районної, держадміністрації або суду про 
встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Як дізнатися про отримання послуги 
«муніципальна няня»?
Рішення про призначення компенсації в рамках по-

слуги «муніципальна няня» приймається протягом 10-ти 
робочих днів із дати надходження всього комплекту необ-
хідних документів.

Інформування отримувача послуги «Муніципальна 
няня» щодо прийнятого рішення про призначення від-
повідної компенсації здійснюється протягом 3-х робочих 
днів після прийняття цього рішення.

Як компенсуються кошти?
Компенсація послуги «муніципальна няня» признача-

ється на строк здійснення догляду за дитиною до трьох ро-
ків, визначений у договорі, укладеному між отримувачем 
послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» 
здійснюється щомісячно на підставі поданих отримувачем 
послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджу-
ють витрати на оплату муніципальній няні послуги «муні-
ципальна няня».

Щоб отримати компенсацію, батькам чи опікунам 
щомісяця до 5 числа потрібно надавати в орган соцзахисту 
докази оплати послуг няні. Виплати проводяться щоміся-
ця на той рахунок, який був вказаний у пакеті документів.

У разі неподання в установлений строк документів, що 
підтверджують витрати на оплату муніципальній няні по-
слуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги 
«муніципальна няня» припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витра-
ти на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна 
няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» 
поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату по-
слуги «муніципальна няня».

Компенсацію виплачують на той період, на який було 
укладено договір із муніципальною нянею. Якщо договір 
розривають достроково, батьки зобов’язані повідомити 
про це орган соцзахисту протягом одного робочого дня.

Виплата компенсації також припиняється у разі переїз-
ду батьків або якщо няня завершує свою діяльність.

Якщо у Вас або Ваших родичів наявний цивільний або 
адміністративний спір, то консультацією професійного 
юриста, складенням юридичних документів, а за необхід-
ності представництвом інтересів адвокатом, Ви можете 
скористатися у найближчому пункті доступу до безоплат-
ної правової допомоги

Авторка: Заступниця директора Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

місті Києві – ТЕТЯНА Городенська

МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ

Коронавіруси - це сімейство РНК-вірусів, які найчастіше викликають 
захворювання у тварин, а деякі з них - у людей. У людей інфекція зазви-
чай протікає в легкій формі з симптомами ГРВІ, не викликаючи важких 
ускладнень. За статистикою збудники ГРВІ найчастіше:

Риновіруси 30-50%
Коронавіруси 10-15%
Грип 5-15%
РСВ 5%
Парагрип 5%
Аденовірус менше 5%
Ентеровірус менше 5%
Метапневмовірус і інші - залишилися 20-30%

Що таке COVID-19?
COVID-19 - інфекційне захворювання, викликане новим видом коро-

навірусів, яким людина імовірно заразився від тварин. Точний джерело 
зараження поки не встановлено.

Наскільки небезпечний COVID-19?
Як правило, коронавірусна інфекція COVID-19 протікає в легкій фор-

мі, особливо у дітей і здорових молодих людей. Проте існує важка форма 
інфекції: приблизно в одному з п’яти випадків хворим необхідна госпіта-
лізація. Тому занепокоєння за себе і близьких виправдано. Тому дуже важ-

ливо при можливості дотримуватися карантинних заходів, щоб стримати поширення інфекції і перешкодити 
неконтрольованій її поширення.

Наскільки заразний COVID-19?
Людина, яка хворіє на коронавірусів, може заразити ще 3,3-5,5 людина навколо себе. Хворіє на грип - 1-2 

людини, при грипі-іспанці - 2,8, при кору - 12-18. Тобто коронавірус в 2-3 рази менше заразний ніж кір і в 2-3 
рази заразнее грипу.

Як поширюється вірус?
При кашлі та чханні, при рукостисканні, через предмети. Захворювання передається через дрібні краплі, 

які виділяються з носа або рота хворого при кашлі або чханні. Ці краплі потрапляють на навколишні людини 
предмети і поверхні. Інші люди можуть заразитися в результаті дотику спочатку до таких предметів або повер-
хонь, а потім - до очей, носа або рота. Крім того, зараження може відбутися при вдиханні дрібних крапель, які 
виділяються при кашлі або чханні людини з COVID-19. З цієї причини важливо триматися від хворої людини 
на відстані більше 1 метра. Ризик зараження через повітря набагато нижче.

КОРОНАВІРУС: ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ?
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОБАНСЕРВІС»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, 

ім’я та по батькові 
код згідно з ЄДРПОУ: 31982734
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 
Юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

село Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, будинок 2; тел. 
+380444943111; apple1705@ukr.net

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво водозабору підземних вод з однієї артезіанської свердловини 

для господарсько – питного та технологічного водопостачання виробничо – 
складського комплексу, який знаходиться на землях Микулицької сільської 
ради (поза межами населеного пункту с. Микуличи) Бородянського району 
Київської області.

Технічна альтернатива 1.
Для організації господарсько-питного та технічного водопостачання вироб-

ничо-складського комплексу ТОВ «Автобансервіс», що знаходиться на землях 
Микулицької сільської ради (поза межами населеного пункту с. Микуличи) 
Бородянського району Київської області, передбачається будівництво водо-
забірної свердловини глибиною 124,0 м, обладнаної для експлуатації водо-
носного комплексу сеноман-келовейських відкладів верхньої крейди та юри. 
Свердловина буриться роторним способом з промивкою глинистим розчином. 
Тип фільтру - перфорована труба діаметром 89 мм з дротяною обмоткою та 
гравійною обсипкою. Свердловина обладнується занурюваним насосом марки 
PEDROLLO тип 4SR1,5/25. Устя свердловини герметизується. Над свердлови-
ною будується насосна станція підземного типу діаметром 2,0 м. В зв’язку з 
тим, що водоносний комплекс надійно ізольований від вертикальної фільтра-
ції, забруднення можливе лише через устя свердловини. Проектом передба-
чається герметизація устя свердловини, що виключає можливість забруднення 
горизонту.

Технічна альтернатива 2.
Як технічна альтернатива 2 розглядається роторне буріння із зворотною 

промивкою, яка повинна подаватися в свердловину з такою витратою, щоб 
забезпечити гідростатичний тиск в водоносному горизонті. У випадку виходу зі 
строю занурюваного насосу може бути замінений насосом іншого виробника 
аналогічним за параметрами. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планова діяльність здійснюється на землях Микулицької сільської ради (за 

межами с. Микуличі) Бородянського району Київської області. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Земельна ділянка, в межах якої передбачається будівництво водозабору у 

складі 1-єї водозабірної свердловини з насосною станцією над нею, знахо-
диться у межах земельної ділянки, що належить ТОВ «Автобансервіс» згідно 
додатковій угоді №2 від 09.10.2018р. до  Договору оренди земельної ділян-
ки від 25.12 2006 року зареєстрованого у Державному реєстрі земель запис 
№040632400002 від 25.12.2006 року. 

Відповідно до висновку ДП “Українська геологічна компанія” за № 1/75 від 
31.07.2019 р. для організації господарсько питного та технічного водопо-
стачання виробничо – складського комплексу ТОВ «Автобансервіс» робочим 
проектом передбачається буріння однієї водозабірної свердловини, яка буде 
використовувати водоносний комплекс у відкладах іваницької світи середньої 
та верхньої юри і загорівської, журавинської, буромської світ нижньої і верх-
ньої крейди (J2-3iv+K1-2zg-br). В межах території, що розглядається розпо-
всюджений крізь.

Покрівля водоносного горизонту залягає на глибині 88-107м. Передбачаєть-
ся буріння однієї водозабірної свердловини з дебітом 1,85 м3/год глибиною 
124,0 м, що забезпечить максимально-добове водопостачання в об’ємі 9,45 
м3/добу.

Для захисту підземних вод водоносного горизонту від бактеріологічного та 
хімічного забруднення на водозаборі є обов’язкова організація зон санітарної 
охорони. Розмір першого поясу зони санітарної охорони (пояс суворого режи-
му) 30.0х30.0х30.0х30.0м. Зона санітарної охорони першого поясу огороджу-
ється металевими сітчастими панелями по металевим стовпам. 

Другий і третій пояси зони санітарної охорони призначені для охорони водо-
носного горизонту від бактеріологічного та хімічного забруднення. Розрахунок 
по визначенню меж другого і третього поясів ЗСО виконується згідно «Реко-
мендацій по гідрогеологічним розрахункам для визначення межі другого і тре-
тього поясів зони санітарної охорони підземних джерел господарсько- питного 
водопостачання». ВНДІВОДГЕО Держбуду СРСР,1988.

Для забезпечення роботи свердловини і розташування технологічного та 
електротехнічного обладнання над свердловиною передбачається будівниц-
тво насосної станції підземного типу d - 2000 мм із залізобетонних кілець по 
ТП 901-2-178.91.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, альтернатива 1 є оптималь-

ною для виробничої діяльності.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний 

вплив, що полягає в поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок 
податків, зборів, забезпечення підприємства безперебійною подачею санітар-
но-епідеміологічно безпечно,ї якісної питної води.

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

Відповідно до висновку ДП “Українська геологічна компанія” за № 1/75 від 
31.07.2019 р. для організації господарсько питного та технічного водопо-
стачання виробничо – складського комплексу ТОВ «Автобансервіс» робочим 
проектом передбачається буріння однієї водозабірної свердловини, яка буде 
використовувати водоносний комплекс у відкладах іваницької світи середньої 
та верхньої юри і загорівської, журавинської, буромської світ нижньої і верх-
ньої крейди (J2-3iv+K1-2zg-br). 

Передбачено будівництво насосної станції над свердловиною Ø 2,0 м, під’їз-
ної дороги з майданчиком для розвороту та огорожі зони санітарної охорони 
розміром 30,0х30,0х30,0х30,0 м, що забезпечує для свердловини охоронну 
зону R=15,0 м, в межах якої встановлюється відповідний режим, який попере-
джує забруднення водоносного горизонту з поверхні, з воротами.

Покрівля водоносного горизонту залягає на глибині 88-107м. Передбачаєть-
ся буріння однієї водозабірної свердловини з дебітом 1,85 м3/год глибиною 
124,0 м, що забезпечить максимально-добове водопостачання в об’ємі 9,45 
м3/добу.

Водоносна товща представлена пісками, пісковиками з прошарками глин, 
алевритів, потужністю до 20,0- 25,0м. Водоносний комплекс напірний. Висота 
напору коливається від 59,0 до 65,0 м. Статичні рівні встановлюються на гли-
бинах 30,0-48,0 м. Дебіти експлуатаційних свердловин змінюються від 8,0 до 
12,0 м3/год при зниженні 6,0 -30,0м.

У верхній частині водоносного комплексу залягають водотривкі породи верх-
ньої крейди потужністю 6,0-10,0м. в підошві водоносного комплексу залягають 
відклади глин іваницької світи середньої юри.

Води цього горизонту без запаху, прозорі, безбарвні і прісні на смак. Для них 
характерна слаболужна реакція, величина рН змінюється в межах 6,8-8,2.

За температурою води відносяться до холодних 11-12°С. Величина сухого за-
лишку коливається від 185 до 458 мг/дм°. Твердість води знаходиться в межах 
3,0-5,0 мг-екв/дм3, що відносить ці води до групи помірно твердих.

Аніонний склад води є переважно сталим і у часі не змінюється. Вміст гідро-
карбонатів від 204,0 до 328,0 мг/дм3, хлоридів від 4,0 до 31,5 мг/дм3, сульфа-
тів від 6,0 до 39,8 мг/дм3. Катіонний склад води також не змінюється з часом. 
Вміст у воді кальцію – 50,3-64,7 мг/дм3, натрію та калію – 16,0-49,0 мг/дм3, 
магнію – 9,0-26,3 мг/дм3.

Іони нітратів і нітритів у воді не виявлені або виявлені у незначній кількості.
Окислюваність коливається в межах від 0,8 до 3,28 мг/дм3.
Підземні води сеноман-келовейського водоносного комплексу прісні, мають 

стабільний гідрокарбонатний натрієво-кальцієвий склад, низьку мінералізацію, 
не вміщують специфічних компонентів і не мають шкідливих властивостей.

Вміст заліза загального в пробах води знаходиться в межах 0,08-0,29 мг/дм3 
і не перевищує 0,4мг/дм3.

Вміст у воді токсичних мікрокомпонентів не перевищує значень ДСанПіН 
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною».

Органічні токсичні сполуки – нафтопродукти і феноли у воді не виявлені.
Санітарно-бактеріологічні показники води – задовільні.
Для захисту підземних вод водоносного горизонту від бактеріологічного та 

хімічного забруднення на водозаборі є обов’язкова організація зон санітарної 
охорони. Розмір першого поясу зони санітарної охорони (пояс суворого ре-
жиму) 30.0х30.0х30.0х30.0м, що забезпечує для свердловини охоронну зону 
R=15,0 м, в межах якої встановлюється відповідний режим, який попереджує 
забруднення водоносного горизонту з поверхні. Зона санітарної охорони пер-
шого поясу огороджується металевими сітчастими панелями по металевим 
стовпам.

Другий і третій пояси зони санітарної охорони призначені для охорони водо-
носного горизонту від бактеріологічного та хімічного забруднення. Розрахунок 
по визначенню меж другого і третього поясів ЗСО виконується згідно «Реко-
мендацій по гідрогеологічним розрахункам для визначення межі другого і тре-
тього поясів зони санітарної охорони підземних джерел господарсько- питного 
водопостачання». ВНДІВОДГЕО Держбуду СРСР,1988.

За допомогою занурювального свердловинного насосу (PEDROLLO тип 
4SR1,5/25, Р=1.1 кВт; Q=1,85 м3/год., Н=85.0м.) забезпечується забір води 
із свердловини та подача її споживачу. Занурювальний насос може бути за-
мінений насосом іншого виробника аналогічним за параметрами. З ціллю 
одержання високого питомого дебіту та забезпечення надійності свердловини 
в процесі експлуатації, передбачається буріння свердловини роторним спосо-
бом буровим станком типу 1БА-15В, УРБ-ЗАМ або УБВ-600Н з промиванням 
глиняним розчином та обсаджуванням стволу свердловини колонами труб з 
подальшим їх цементуванням, для ізоляції експлуатаційного водоносного го-
ризонту від поверхневого забруднення та проникнення вод вищезалягаючих 
водоносних горизонтів у затрубний та міжтрубний простір та додержання сані-
тарних заходів у першому поясі зони санітарної охорони.

З ціллю одержання високого питомого дебіту та забезпечення надійності 
свердловини в процесі експлуатації, передбачається буріння свердловини 
роторним способом буровим станком типу 1БА-15В, УРБ-ЗАМ або УБВ-600Н 
з промиванням глиняним розчином та обсаджуванням стволу свердловини 
колонами труб з подальшим їх цементуванням, для ізоляції експлуатаційно-
го водоносного горизонту від поверхневого забруднення та проникнення вод 
вищезалягаючих водоносних горизонтів у затрубний та міжтрубний простір та 
додержання санітарних заходів у першому поясі зони санітарної охорони. 

Усі водозабори повинні мати обладнання для систематичного контролю від-
повідності  об’єму фактичної подачі води  проектній потужності водозабору та 
дозволи на спеціальне водокористування.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

діючого законодавства України.
Щодо впливу на атмосферне повітря:
– Дотримання встановлених значень гранично допустимих концентрацій 

(ГДК) забруднюючих речовин, дотримання рівнів граничнодопустимих вики-
дів (ГДВ) від технологічного обладнання (будівельних механізмів), контроль 
фонового вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі під час ви-
конання будівельних робіт.

Щодо впливу на водне середовище:
-Дотримання режимів зон санітарної охорони;
-Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному 

стані споруд, устаткування для водопостачання, уникнення впливу фізичних, 
хімічних та біологічних факторів;

-Передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, які утво-
рюватимуться при будівництві, а також для їх утилізації, знешкодження або 
розміщення;

-В аварійних ситуаціях, пов’язаних з їх забрудненням, що може шкідливо 
вплинути на здоров’я людей і стан водних екосистем негайно розпочати лік-
відацію її наслідків і повідомити про аварію центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, обласну державну адміністрацію та міську раду;

-Дотримання правил протипожежної безпеки під час будівництва.
-Рослинний і тваринний світ: відсутність прямого інтенсивного впливу;
-Санітарно-епідеміологічні: нормативи шумового впливу на людину у межах 

нормативних.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
організація та дотримання зон санітарної охорони.
щодо територіальної альтернативи 2
аналогічно до територіальної альтернативи 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернати-

вами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно – геологічних, топографічних та гідрологічних вишу-

кувань виконані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічна технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Для захисту підземних вод водоносного горизонту від бактеріологічного та 

хімічного забруднення на водозаборі є обов’язкова організація зон санітарної 
охорони.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
-  клімат і мікроклімат – не передбачається;
-  повітряне середовище – під час будівництва короткочасний вплив за раху-

нок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, при 
виконанні земельних робіт. Під час експлуатації – вплив на повітряне сере-
довище відсутній.

-  геологічне середовище – не передбачається;
-  ґрунти та земельні ресурси – тимчасовий вплив при проведенні будівель-

них робіт;
-  відходи – матимуть місце при проведенні будівельних робіт і тимчасово 

зберігатимуться у спеціально відведених місцях та по мірі утворення вивозя-
тимуться спеціалізованими підприємствами для подальшого зберігання, обро-
блення, знешкодження, утилізації, повторного використання або видалення;

- навколишнє техногенне середовище – проведення робіт передбачено 
здійснювати при дотриманні вимог природоохоронного законодавства, що 
забезпечить ефективний захист навколишнього середовища від понаднорма-
тивного впливу;

-  рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та біорізноманіття – прямі та 
опосередковані загрози, які могли б сприяти порушенню рослинного покри-
ву та впливу на флору, фауну і природно-заповідні об’єкти відсутні. Відсутні 
можливі ризики, спрямовані на порушення природного рослинного покриву та 
тваринного світу. Вплив на флору, фауну та біорізноманіття  характеризується 
як екологічно відсутній;

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1 
Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та терито-

ріальних обмежень згідно чинного законодавства України. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» належить до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, а саме: ст.3 ч.3 п.1– 
глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою збері-
гання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з 
метою вивчення стійкості ґрунтів), п.3 -  видобування корисних копалин, крім 
корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками 
чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним 
цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негатив-
ного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» не спричиняє шкідливого тран-
скордонного впливу та не зачіпає території сусідніх держав. Підстави для здійс-
нення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансуван-
ня оцінки впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати певний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це про-
цедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійс-
нення 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 проваджен-
ня планованої 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 недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро-
мадськості 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 господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість нада-
вати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальні-
ше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). 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 громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде: 
Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною 

службою геології та надр України.
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умо-

ви що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, 
затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності 
або подовження строків  її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку 
впливу на довкілля»)____________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”) (орган, до повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

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

Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА
Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна,1/2
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net
тел.: (044) 234-96-15
Контактна особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-
тично 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)
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 Стаття 3 Конституції України говорить нам про те, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю.

Задля забезпечення конституційних норм, а також із 
метою запобігання поширення гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2 
25.03.2020 по всій території України строком на 30 днів 
встановлено режим надзвичайної ситуації.

Що таке надзвичайна ситуація?
Відповідно до чинного законодавства, під надзвичай-

ною ситуацією слід розуміти ситуацію на окремій тери-
торії, за якої порушуються нормальні умови життя насе-
лення.

Тобто, це може бути не лише епідемія вірусу, як сьо-
годні, а й стихійні лиха, пожежі, катастрофи та інші події, 
які можуть загрожувати життю або здоров’ю населення, а 
також можуть призвести до великої кількості жертв, завда-
ти значних матеріальних збитків чи унеможливити життя 
населення.

Надзвичайна ситуація може бути:
—  загальнодержавною (ситуація, яка розвивається на 

території двох та більше областей або загрожує транскор-
донним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації 
необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що пере-
вищують власні можливості окремої області але не менше 
одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету);

—  регіональною (ситуація, яка розвивається на терито-
рії двох та більше адміністративних районів);

—  місцевою (ситуація, яка виходить за межі потен-
ційно небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої 
ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні 
населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли 
для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в 
обсягах, що перевищують власні можливості потенційно 
небезпечного об’єкта, але не менш одного відсотка обсягу 
видатків відповідного бюджету);

—  об’єктовою (ситуація, яка розгортається на території 

об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять за 
межі об’єкта або його санітарно-захисної зони).

Що таке надзвичайний стан?
Відповідно до Закону України «Про правовий режим 

надзвичайного стану», надзвичайний стан є особливим 
правовим режимом, що обмежує певні конституційні 
права людей та надає додаткові повноваження органам 
державної влади.

Надзвичайний стан оголошується у разі наявності 
реальної загрози безпеці громадян або конституційному 
ладові, усунення якої іншими способами є неможливим. 
Стан вводиться на строк не більше 30 діб і не більш 60 діб 
- в окремих її місцевостях і може бути продовжений не 
більше як на 30 діб.

Які права обмежують режими надзвичайної ситуації та 
надзвичайного стану?

Режим надзвичайної ситуації відрізняється від над-
звичайного стану тим, що він не обмежує права і свободи 
людей.

Але встановлює певні обов’язки для громадян, зокрема:
—  дотримуватись правил поведінки, безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях;
—  до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вжи-

вати заходів для рятування населення і майна;
—  дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації 

тощо.
Введення на території України надзвичайного стану, 

запроваджує такі обмежувальні заходи 
для громадян та бізнесу, як:

—  встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а 
також обмеження свободи пересування по території, де 
вводиться надзвичайний стан;

—  обмеження руху транспорту та їх огляд;
—  посилення охорони громадського порядку та об’єк-

тів, що забезпечують життєдіяльність населення та народ-
ного господарства;

—  заборона проведення масових заходів, крім заходів, 
заборона на проведення яких встановлюється судом;

—  заборона страйків;
—  примусове відчуження або вилучення майна у юри-

дичних і фізичних осіб.
З врахуванням того, що вірус COVID-19 є надзвичай-

ною ситуацією природного характеру, відповідно до статті 
17 Закону України «Про правовий режим надзвичайного 
стану», можуть вводитися додаткові обмежувальні заходи, 
такі як:

—  запровадження особливого порядку розподілення 
продуктів харчування і предметів першої необхідності;

—  усунення від роботи на період надзвичайного стану, 

в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників 
державних підприємств, установ і організацій, від діяльно-
сті яких залежить нормалізація обстановки в районі над-
звичайного стану, та покладення тимчасового виконання 
обов’язків зазначених керівників на інших осіб;

—  зміна режиму роботи підприємств, установ, органі-
зацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробни-
цтво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, 
інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведен-
ня аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;

—  мобілізація та використання ресурсів підприємств, 
установ і організацій, незалежно від форми власності для 
відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуа-
цій з обов’язковою компенсацією понесених втрат;

—  встановлення карантину та проведення інших 
обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;

—  тимчасова заборона будівництва нових, розширення 
діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність яких не 
пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпе-
ченням життєдіяльності населення та аварійно-рятуваль-
них формувань тощо.

Також, з метою ліквідації особливо тяжких надзвичай-
них ситуацій, у мирний час може здійснюватися цільова 
мобілізація, обсяги і строк проведення якої визначаються 
в Указі Президента України про введення надзвичайного 
стану.

Якщо у Вас або Ваших родичів наявний цивільний або 
адміністративний спір, виникають додаткові питання, то 
консультацію професійного юриста Ви можете отримати 
дистанційно:
— зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД   
0 800-213-103;
—  поставте запитання у месенджер Фейсбук-сторінки: 
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
—  напишіть на електронну пошту найближчого місцево-
го центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД 
– https://www.legalaid.gov.ua/ )
—  прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі 
«Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid та 
обговоріть її у нашому чаті – https://t.me/ualegalaidchat
—  поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи 
БПД  https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk
—  скористайтеся правничою вікіпедією 
WikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua  
Користуйтеся дистанційними сервісами, 
бережіть себе та своїх близьких.

Авторка: Заступник Регіонального  центру 
з надання БВПД у місті Києві              

Тетяна Городенська

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН.
ЧИ ВАРТО СПІВВІДНОСИТИ ПОНЯТТЯ?

Нині у мережі з‘являються рекламні оголошення, 
у яких пропонується придбати нібито засоби для лі-
кування та профілактики коронавірусу COVID-19, 
але це все є фейком, а враховуючи переживання 
людей за своє здоров’я, недобросовісні особи, на-
магаються на цьому нажитися, всі ми пам’ятаємо 
об’яву однієї із аптек Київської області. І поки МОЗ 
закликає українців не довіряти цій інформації та не 
купувати сумнівні препарати, ми нагадуємо про те, 
що підробка ліків є кримінальнокараним діянням 
і розповімо про відповідальність за фальсифікацію 
лікарських засобів.

Так, наприкінці минулого року, було прийнято 
Закон “Про внесення змін до статті 321-1 Кримі-
нального кодексу України щодо відповідальності за 
фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальси-
фікованих лікарських засобів», яким внесено зміни 
відповідної статті, чим посилено кримінальну від-
повідальність за фальсифікацію лікарських засобів.  

Отже, стаття 321-1, яка має назву, Фальсифікація 
лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікар-
ських засобів та передбачає, що за виготовлення, 
придбання, перевезення, пересилання, зберігання 
з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих 
лікарських засобів, наступить покарання у вигля-
ді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми 
років.

Якщо указані дії, вчинені повторно або за попе-
редньою змовою групою осіб, або службовою осо-
бою шляхом зловживання службовим становищем, 
медичним або фармацевтичним працівником, або 
за допомогою інформаційних систем, у тому числі 
Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони 
спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а так 
само виробництво фальсифікованих лікарських за-

собів – покарання позбавленням волі на строк від 
восьми до десяти років з позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

А от якщо ці дії,  спричинили смерть особи або 
інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо вели-
ких розмірах, - тоді настане покарання у вигляді 
позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнад-
цяти років або довічним позбавленням волі, з кон-
фіскацією майна.

Разом з тим, законодавцем визначено, що якщо 
особа, яка добровільно здала фальсифіковані лі-
карські засоби та вказала джерело їх придбання або 
сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх обігом, 
звільняється від кримінальної відповідальності за 
придбання, перевезення, пересилання чи зберіган-
ня з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих 
лікарських засобів, їх ввезення на територію Укра-
їни, вивезення з території України, транзит через її 
територію, але це положення не стосується посадо-
вих осіб,  медичних працівників та фармацевтів, а 
також якщо такі дії створили загрозу для життя чи 
здоров’я людей.

Тому наголошуємо, що наразі в світі не існує спе-
ціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не 
займайтеся самолікуванням та при перших симпто-
мах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 
Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки. А 
також, часто і ретельно мийте руки водою і милом. 
Якщо немає такої можливості, варто використову-
вати спиртовмісний антисептик для рук, та зали-
шайтесь вдома.

Більшість державних органів для вашого ком-
форту перейшла на дистанційне обслуговування 
громадян, так для прикладу, система безоплатної 

правової допомоги(БПД) перейшла на дистанційну 
роботу, правову допомогу від держави кожна люди-
на може отримати дистанційно. 

Щоб отримати юридичну консультацію 
або роз’яснення з правових питань:

—  зателефонуйте на безкоштовний номер БПД 
0 800-213-103;
—  поставте запитання у месенджер Фейсбук-сто-

рінки:
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
—  напишіть на електронну пошту найближчого 

місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті 
БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ )

—  прочитайте правову консультацію на те-
леграм-каналі «Безоплатна правова допомога» 
https://t.me/ualegalaid та обговоріть її у нашому чаті 
– https://t.me/ualegalaidchat

—  поставте запитання на Інстаграм-сторінці 
БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

—  скористайтеся правничою вікіпедією 
WikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua  

Користуйтеся дистанційними сервісами, 
бережіть себе та своїх близьких.

Автор: Директор Регіонального  центру 
з надання БВПД у місті Києві              

Михайло Харін

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДРОБКУ ЛІКІВ
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАЙЗЕЛЬ - БУ-
ДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові 
Код ЄДРПОУ - 32917949
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та но-

мер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 

впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання 
юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд. 

5-А; контактний номер телефону – (044) 200-38-20; (044) 200-38-23
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльно-

сті фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція будівлі складу з добудовою під цех з виробництва бу-

дівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти) в межах території, 
що належить ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ».
Технічна альтернатива 1.
Передбачається реконструкція будівлі складу з добудовою під цех з 

виробництва будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти), які 
мають широкий вжиток серед споживачів.
Сировиною для виготовлення будівельних матеріалів є вододиспер-

сійна полімерна емульсія, основна мінеральна сировина та хімічні 
компоненти. 
Зважені порції основної сировини та зважені чи відміряні витрато-

мірами порції хімічних компонентів завантажуються до дисольвера 
KREIS-DISSOLVER-TRIPLE-SHAFT, типу ADV-TS 1000-75/15/20 FU (для 
виробництва рідких будівельних сумішей). Готовий продукт через роз-
вантажувальний патрубок, що з’єднаний з фасовочно-ваговою лінією 
за допомогою насосів, чи самоплином фасується у відра ємністю 2, 5, 
10 та 15 л, або каністри ємністю 5 і 10л.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою обраного устаткування є типове облад-

нання, яке використовується для диспергування, гомогенізації та замі-
шування такого виду водоемульсійних продуктів, а саме міксери-дис-
ольвери європейського виробництва Globimix, Ichemad-Profarb, Rafiz.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-

нативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-

тива 1.
Виробництво будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти) 

передбачається здійснювати в межах земельної ділянки загальною 
площею 2,1747 га, що передана у строкове користування ТОВ «КРАЙ-
ЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» в м. Фастові по вул. Андрія Шеп-
тицького (вул. Червоний шлях), 1 на умовах договору оренди землі 
від 06.06.2007 р. (кадастровий номер 3211200000:08:006:0028).
Ділянка межує:  з півночі – склад пиломатеріалів; зі сходу – ТОВ фір-

ма «Тесей» (промислова база); з заходу – ТДВ «Електронагрівач»; склад 
будівельних матеріалів. Найближча житлова забудова знаходиться на 
відстані 780 м від існуючого джерела викидів у північно-східному на-
прямку. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-

тива 2.
Не розглядається, в зв’язку із здійсненням планованої діяльності на 

території та в межах існуючої земельної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності по-

лягає у створені нових робочих місць для населення, яке проживає 
в межах розташування підприємства, сплати податків до Державного 
та місцевих бюджетів, збільшення пропозицій якісних будівельних ма-
теріалів українського виробництва, закордонні інвестиції в розвиток 
української економіки.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планова-

ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Виробництво будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти) 

передбачається здійснювати в цеху оснащеним технологічною лі-
нією, що передбачає завантаження вихідної сировини у силоси для 
зберігання та подальше їх транспортування і дозування у дисольвер; 
змішування основних компонентів з добавками та пакування готового 
продукту. 
Зважені порції основної сировини та зважені чи відміряні витратомі-

рами порції хімічних компонентів завантажуються до міксера. Саме 
вивантаження здійснюється шляхом гравітаційного розвантаження з 
портативного бункера, з паперових мішків та системою трубопрово-
дів для рідких компонентів. Місця розвантаження сировини в біг-беги 
і силоси-контейнери та її подальше завантаження в міксер, під’єднані 
до системи аспірації, яка оснащена пиловловлювачем. Очищене пові-
тря випускається в атмосферу після проходження через фільтрувальні 
картриджі, ефективність фільтрації яких становить 99,9%. 
Вагова система міксера забезпечує можливість зважування компо-

нентів під час змішування сировинних компонентів в міксері. Процес 
змішування компонентів відбувається відповідно до попередньо роз-
робленої рецептури та технологічних режимів перемішування. Режи-
ми перемішування мають забезпечити диспергування наповнювачів, 
гомогенізацію всієї маси і забезпечення якісних характеристик готово-
го вододисперсійного продукту.
Після змішування компонентів у міксері готовий продукт поступає на 

розфасування в тару.
Планований об’єм виробництва будівельних матеріалів становить 

4,5 тис. т/рік.
Теплопостачання об’єкту планується здійснювати від існуючої ко-

тельні. 
Постачання електричної енергії здійснюється відповідно до договору 

№220017861 від 01.01.2019р. з ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
Водопостачання забезпечується з власних артезіанських свердловин, 

вода з яких проходить попередню механічну очистку з подальшим 
знезараженням за допомогою ультрафіолетових ламп перед викорис-
танням в технології. Відведення господарсько-побутових та виробни-
чих стічних вод здійснюється у водонепроникний вигріб з подальшим 
відкачуванням та вивезенням згідно до укладеного договору. Забруд-
нені води, що можуть утворитися при промивці технологічного облад-
нання, подаються на споруди механічної та фізико-хімічної очистки 
стічних вод, після яких повторно використовуються для промивки 
обладнання.
Відходи, що утворюються на підприємстві, збираються і складують-

ся у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно до 
укладених договорів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами:
технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 

згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний ко-
декс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосфер-
ного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про 
затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих 
речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.
Екологічні обмеження: 
1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного при-

родоохоронного законодавства.
2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися 

на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати 
граничнодопустимі нормативи.
3. Забір води для потреб підприємства повинен здійснюватися на 

підставі Дозволу на спеціальне водокористування (у відповідності до 
його Умов) та не повинен перевищувати встановлених лімітів.
4. Вивезення стічних вод повинно здійснюватися при наявності від-

повідного Договору.
5. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої 

діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попе-
редньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, 
утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.
6. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопу-

стимі рівні шуму на межі житлової забудови.
7. Виконання вимог щодо раціонального використання природних 

ресурсів.
Санітарні обмеження:
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними 

санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відпо-

відно до Державних санітарних правил планування та забудови насе-
лених пунктів (ДСП 173-96);
3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нор-

мативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
1. Дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо 

експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, 
захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, 
дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. 
При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потре-
бує додаткових обмежень. 
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися за адресою: 

08500, м. Фастів, вул. Андрія Шептицького (вул. Червоний шлях), 1. 
Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 
173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів». Згідно п. 5.32 ДСП 173-96, санітар-
но-захисна зона приймається 100 м.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних вишукувань виконані заходи, що 

забезпечують захист території від забруднення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Проводити регулярні спостереження за кількістю видобутку та якістю 

підземних вод (дослідження хімічного складу води). 
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: Не впливає.
Повітряне середовище: При реконструкції – викиди відпрацьова-

них газів від автотранспорту та будівельної техніки, забруднюючих 
речовин при зварювальних роботах та нанесенні лакофарбових ма-
теріалів; при експлуатації – викиди від виробничого процесу. Прогно-
зований рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітар-
но-захисної зони та житлової забудови в межах нормативів.
Водне середовище: Водопостачання забезпечується з власних артезі-

анських свердловин, вода з яких проходить очистку перед використан-
ням в технології. Відведення господарсько-побутових та виробничих 
стічних вод здійснюється у водонепроникний вигріб з подальшим від-
качуванням та вивезенням згідно до укладеного договору. Забруднені 
води після промивки технологічного обладнання піддаються очищен-
ню та повторно використовуються для промивки обладнання.
Геологічне середовище: Не впливає. Додаткове розширення терито-

рії, вплив на  геологічне середовище не передбачається;
Ґрунт: Незначним джерелом забруднення може стати будівельне 

сміття та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З 
метою запобігання негативного впливу на грунт, передбачається осна-
щення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і 
вивезення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкта, 
вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації.  
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: Не впливає, об’єкти 

природно-заповідного фонду відсутні, в процесі реконструкції знесен-
ня зелених насаджень не відбуватиметься.
Навколишнє соціальне середовище (населення): Негативні впливи 

не передбачаються, передбачається створення нових робочих місць, 
збільшення надходжень у місцевий та державний бюджети.
Шум: Межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах вироб-

ничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допу-
стимих значень.
Навколишнє техногенне середовище: Не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-БУДІВЕЛЬНІ МА-

ТЕРІАЛИ» в межах існуючої земельної ділянки не спричинить значного 
негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
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 оцінку впливу на довкілля”)
Об’єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», п. 2 пп. 6. хімічне виробництво, в 
тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біоло-
гічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням 
хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту 
рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних 
і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та 
інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів 
потужністю понад 10 тонн на рік.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 

на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-

лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності 
з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23.05.2017.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі 

в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягати 

оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає: 
Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля; 
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, іншої інформації; 
Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 

впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
пп.3 п.12; 
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 планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється 
розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяль-
ності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість 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 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 

на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстра-

ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 

будуть розмішені 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, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
 (вид рішення відповідно до частини 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 громадськості до планованої діяль-

ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митропо-

лита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун 
Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної еколо-
гічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; ovd@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 
та 248-23-43).
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електро-

нна адреса, номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-
тично 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)
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові 
Код ЄДРПОУ - 37213365
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номе-
ра 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 
юридична адреса: 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

проспект Богдана Хмельницького, буд.13; контактний номер те-
лефону – (056) 376-12-74
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження ді-

яльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-

тиви .
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво водозабору підземних вод із свердловини для 

господарсько-питного та протипожежного водопостачання 
об’єкту «Нове будівництво магазину продовольчих і непро-
довольчих товарів за адресою: Київська область, Києво-Свято-
шинський район, Гатненська сільська рада (кадастровий номер 
3222481600:02:001:5442)».
Технічна альтернатива 1.
Водопостачання магазину продовольчих та непродовольчих 

товарів передбачається здійснювати за рахунок експлуатації 
свердловини на водоносний горизонт у відкладах межигірської, 
берекської та новопетрівської світ олігоцен-міоцену (полтав-
ський водоносний горизонт), глибиною до 60 м., очікуваний де-
біт 4 м3/год. Згідно із завданням на проектування даного об’єкта 
потреба у воді складає 2,4 м3/добу для господарсько-питного 
водопостачання та 260 м3/добу для поповнення протипожежних 
резервуарів. 
Буріння свердловини виконується роторним способом буровим 

станком УРБ-2А2 або                                                   УРБ-2.5 А 
з прямим промиванням глинистим розчином, з обсаджуванням 
колонами труб та подальшим їх цементуванням. 
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою будівництва артезіанської свердло-

вини є роторний обертальний спосіб буріння буровим станком 
УРБ-2А2 або УРБ-2.5 А зі зворотнім промиванням глинистим 
розчином, з обсаджуванням колонами труб та подальшим їх 
цементуванням.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-

тернатива 1.
Ділянка проектуємого водозабору в адміністративному відно-

шенні розташовується в межах Гатненської сільської ради, Ки-
єво-Святошинського району Київської області. Ділянка площею        
0,6480 га (кадастровий номер: 3222481600:02:001:5442) пере-
дана  ТОВ «ІСТРЕЙТ» в постійне користування згідно договору 
куплі-продажу земельної ділянки.
Ділянка межує:  з півночі та заходу – землі Києво-Святошинської 

районної ради; з півдня – охоронна зона повітряної ЛЕМ 10 кВ 
(10м), далі автошлях міжнародного значення Київ-Одеса ; зі схо-
ду – АЗС «Marshal».
Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-

тернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає 

у створені робочих місць для населення, яке проживає в межах 
розташування підприємства та сплати податків до Державного 
та місцевих бюджетів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)
Водозабір ТОВ «ІСТРЕЙТ» передбачається здійснювати за раху-

нок експлуатації однієї свердловини на водоносний горизонт у 
відкладах межигірської, берекської та новопетрівської світ оліго-
цен-міоцену (полтавський водоносний горизонт), глибиною 50 - 
60 м., очікуваний дебіт                          3,5 - 4 м3/год. Необхідний 
тиск в місці розташування свердловини становить 0,304 МПа. 
Згідно каталогу насосів цим умовам найбільш відповідає насос 
Pedrollo 6 SR 4/18 з електродвигуном потужністю 1,5 кВт.
Для обліку води, що збирається, передбачено встановлення 

лічильника холодної води Sensus.
Згідно із завданням на проектування даного об’єкта потреба у 

воді складає 2,4 м3/добу для господарсько-питного водопоста-
чання та 260 м3/добу для поповнення протипожежних резерву-
арів.
В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, 

розміщена в межах моренно-зандрової рівнини Київського По-
лісся і в морфологічному відношенні представляє собою водо-
дільний простір межиріччя рр. Ірпінь-Дніпро..
В геоструктурному відношенні територія знаходиться в зоні 

зчленування Дніпровсько-Донецької западини та Українського 
кристалічного масиву і характеризується неглибоким заляган-
ням кристалічних порід докембрію. Осадова товща характе-
ризується значним зменшенням потужності осадових відкладів 
окремих стратиграфічних горизонтів, які за літологічними осо-
бливостями – наявність піщаних і інших колекторів – містять 
прісні підземні води.
В геологічній будові ділянки приймають участь суглинки чет-

вертинного віку.
Абсолютні відмітки поверхні землі в межах ділянки складають 

179,50-181,20 м.
Ресурси підземних вод району формуються переважно у водо-

носних горизонтах та комплексах, приурочених до четвертинних 
відкладів.
Води горизонту без запаху, прозорі, безбарвні і прісні на смак. 

Реакція води слаболужна, величина рН від 7,0 до 7,6. Темпера-
тура 10-11 °С. сухий залишок коливається від 299 до 411 мг/
дм3. За хімічним складом води горизонту в основному гідро-
карбонатні кальцієві.
Основні хімічні компоненти у водах водоносного горизонту ви-

явлені в такій кількості, мг/дм3: гідрокарбонати – 336,0-445,0; 
сульфати – 13,4-29,0; хлориди – 7,0-11,0; кальцій – 66,0-90,0; 
натрій та калій – 21,0-37,3; магній – 20,0-30,0.
Відмічається підвищений вміст нітратів до 40 мг/дм3.
Вміст у воді токсичних мікрокомпонентів не перевищує значень 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призна-
ченої для споживання людиною». Органічні токсичні сполуки – 
нафтопродукти і феноли – у воді не виявлені.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
 Видобуток підземних вод повинно проводитися в 

обсягах не більше планованих до затвердження експлуатаційних 
запасів. Водозабір підземних вод здійснюється у відповідності до 
умов дозволу на спеціальне водокористування.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
 Утримання в належному стані зони санітарної охо-

рони водозабору.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідроло-

гічних вишукувань  виконані заходи, що забезпечують захист 
території від забруднення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Проводити регулярні спостереження за кількістю видобутку та 

якістю підземних вод (дослідження хімічного складу води). 
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: Не впливає.
Повітряне: При виконанні запроектованих будівельних ро-

біт забруднення повітряного середовища полягає у викидах в 
атмосферу шкідливих хімічних речовин – продуктів згоряння 
палива в будівельних машинах, механізмах, які обладнані дви-
гунами внутрішнього згоряння та при виконанні зварювальних 
робіт. Крім того, при виконанні земляних робіт передбачаєть-
ся збільшення концентрації пилу. При експлуатації водозабору 
вплив відсутній.
Водне: впливає локально на водоносний  горизонт у відкладах 

межигірської, берекської та новопетрівської світ олігоцен-міоце-
ну (полтавський водоносний горизонт).
Ґрунт: Не впливає. Згідно даних технічного звіту про інженер-

но-геологічні вишукування на ділянці будівництва в межах Гат-
ненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської 
області, в геологічній будові майданчика до глибини 9,0 м при-
ймають участь суглинки четвертинного віку, які вкриті на денній 
поверхні грунтово-рослинним шаром.  
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: Зверху ділянка 

вкрита грунтово-рослинним шаром потужністю 0,3 - 0,4 м, що 
підлягає рекультивації. При виконанні будівельних робіт грунто-
рийною технікою негативний вплив на тваринний світ мінімаль-
ний. На водні біоценози негативного впливу від запроектованої 
діяльності не передбачається.
Навколишнє соціальне середовище (населення): не впливає.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
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”)
Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії 

видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: ст. 3 ч. 3 п. 
1 буріння з метою водопостачання, п.3 видобування корисних 
копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видо-
буваються землевласниками чи землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим викорис-
танням.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у 
відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 

участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає 

оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це про-
цедура, що передбачає: 
1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцін-

ки впливу на довкілля; 
2. Проведення громадського обговорення планова-

ної діяльності; 
3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 

впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; 
4. Надання уповноваженим органом мотивованого 

висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого пп.3 п.12; 
5. 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, 

виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопустимість проваджен-
ня планованої діяльності та визначає екологічні умови її прова-
дження. 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 мож-

ливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на 
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля протягом щонайменше 25 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 обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.
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 повідом-

лення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реє-

страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля плано-
ваної діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 
пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 

вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих 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 підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією 

України. 
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рі-

шення)
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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: 
eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор Департаменту Ки-
реєва Вікторія Станіславівна.
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, елек-

тронна адреса, номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля плано-
ваної діяльності (автоматично генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової 
версії зазначається суб’єктом господарювання)
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друкованим громадсько-політичним виданням призначеним 

для широкого кола читачів Київської області
«Нова Доба» видається з початку 2018 року і розповсюджується
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Позиція редакції може не співпадати з позицією авторів

Які симптоми COVID-19?
Основні симптоми:
Підвищення температури тіла (в> 90% випадків)
Кашель (сухий або з невеликою кількістю мокротиння) в 80% випадків
Задишка (в 55% випадках)
Відчуття здавленості в грудній клітці (в> 20% випадків)
Рідкісні симптоми (на початку захворювання можуть спостерігатися без підви-

щення температури тіла)
Головні болі (8%)
Кровохаркання (5%)
Діарея (3%)
Нудота блювота
Серцебиття
У більшості людей (близько 80%) хвороба закінчується одужанням, при цьому 

специфічних лікувальних заходів не потрібно. Приблизно в одному з шести випадків 
COVID-19 виникає важка симптоматика з розвитком дихальної недостатності. У літ-
ніх людей, а також людей з хронічними захворюваннями, наприклад, артеріальною 
гіпертензією, захворюваннями серця або діабет, ймовірність тяжкого перебігу захво-
рювання вище. При наявності підвищеної температури тіла, кашлю і утрудненого 
дихання слід терміново викликати швидку допомогу (103 з мобільного).

Хто в групі ризику?
Китайський CDC опублікував масштабне дослідження всіх випадків захворюван-

ня до 11 лютого, згідно з яким:
Загальна смертність тримається на рівні 2,3%.
Найвища - в групі людей старше 80 років - 14,8%.
У групі від 70 до 80 років - 8%.
Жодної дитини у віці 0-9 років не вмерло.
У групі 10-40 років смертність дорівнює 0,2%.
Чоловіків померло більше, ніж жінок: 2,8% і 1,7% відповідно.
Таким чином найбільше схильні до небезпеки люди старше 70 років, особливо ті, 

хто має хронічні захворювання.
Як захистити себе і оточуючих?

При можливості уникайте місць скупчення людей. Якщо погода дозволяє, хо-
дите на вулицю в рукавичках, використовуйте САНІТАЙЗЕР. При кашлі та чханні 
прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Відразу викидайте серветку в кон-
тейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісних антисептиком або 
мийте їх водою з милом. Не чіпайте руками очі, ніс і рот. Тримайтеся від людей на 
відстані мінімум двох метрів. Уникайте громадського транспорту. При можливості 
використовуйте ліфт, щоб не чіпати перила при ходьбі по сходах, але в ліфт з іншими 
людьми не заходьте. Перед входом в будинок, обробіть руки САНІТАЙЗЕР, потім ви-
мийте руки з милом. Не ходіть вдома у вуличному одязі. Не звіть гостей і не ходить у 
гості. Слідкуйте за вологістю приміщення. Пийте більше рідини - зневоднення при-
зводить до сухості слизових і знижує їх захисну функцію. Не виїжджайте в країни з 
високим ризиком епідемії. При підвищенні температури, появу кашлю і проблем ди-
хання якомога швидше викликайте швидку. Якщо ви відвідували райони з високим 
ризиком зараження - повідомте про це лікаря. Особливо бережіть близьких старшого 
віку. Відправьте бабусь і дідусів на дачу, оберігайте від походів до поліклініки, аптеки і 
магазини. Забезпечте себе ліками, які приймаєте постійно - від тиску, діабету, астми, 
жарознижувальними і так далі, щоб мінімізувати походи в аптеку і убезпечити себе 
на випадок карантину. Організуйте доставку продуктів додому.

Чи можу я заразитися COVID-19 від домашньої тварини?
Поки немає даних про можливість зараження COVID-19 від собак, кішок або ін-

ших домашніх тварин.

Чи можна заразитися COVID-19 від людини, у якого не спостерігається жодних 
симптомів?

Згідно актуальним даними ВООЗ ризик зараження від людини, що не має ніяких 
симптомів, вкрай низький, оскільки заражений повинен виділяти достатню кіль-
кість вірусу зі слиною і мокротою. Але з іншого боку, у багатьох людей симптоми 
COVID-19 бувають виражені дуже слабо, особливо спочатку захворювання. Тому, 
ризик передачі COVID-19 від людини, яка не відчуває себе хворим і має тільки слаб-
кий кашель, існує.

Скільки триває інкубаційний період?
Від контакту з вірусом до появи симптомів може пройти від 2 до 14 днів, в серед-

ньому - 5.
Скільки днів хворіють на коронавірус?

У разі неускладненого перебігу, захворювання може тривати до 14 днів, при 
ускладненнях - до 8 тижнів.

Чи є лікування від COVID-19?
Поки специфічних препаратів від коронавірусів немає, і лікування полягає в 

підтримуючої терапії, призначеної за станом пацієнта. ВООЗ рекомендує застосу-
вання рибавірину (противірусного препарату проти гепатиту С і гемморагических 
лихоманок) і інтерферону β-1b. Вони можуть неспецифически пригнічувати роз-
множення вірусу і покращувати перебіг захворювання. Пацієнтам з пневмонією 
слід вводити антимікробні препарати. При сепсисі - гідрокортизон. Важливі кисень 
і апарати ШВЛ для важких випадків. Популярні противірусні препарати, такі як Ар-
бідол, Кагоцел і інші - не ефективні проти коронавируса, як і часник і схожі методи 
лікування. У Китаї схвалили до використання при лікуванні COVID-19 препарат 
фавіпіравір, спочатку розроблений як ліки проти грипу, що блокує вірусну РНК-за-
лежну РНК-полімерази. Уханьський Інститут вірусології подав патентну заявку на 
препарат ремдезівір, розроблений ще в 2016 році американською компанією Gilead 
Sciences як ліки від вірусу Ебола. У своїй роботі, опублікованій в Cell Research, ки-
тайські вчені стверджують, що комбінація ремдезівіра і хлорохина - ліки від малярії 
- ефективно пригнічує розмноження NCP in vitro в культурі клітин.

Чи слід мені носити маску аби  захистити себе?
Вам слід носити маску тільки в тому випадку, якщо у вас є симптоми COVID-19 

(особливо кашель) або якщо ви здійснюєте догляд за людиною, яка може бути хво-
рий COVID-19. Одноразові маски не можна використовувати повторно. Якщо у вас 
немає симптомів захворювання або ви не здійснюєте догляд за хворою людиною не 
має сенсу.

Як правильно використовувати маску?
Перед тим як взяти маску в руки, обробіть їх спиртовмісних засобом або вимийте з 

милом. Огляньте її, щоб переконатися у відсутності дірок і пошкоджень.
Одягніть маску на обличчя. Зігніть металеву вставку або фіксує затиск по формі 

носа. Потягніть за нижній край маски, щоб вона закрила рот і підборіддя. Зніміть 
маску після застосування, утримуючи за еластичні завушні петлі і не торкайтеся нею 
на-віч або одязі. Відразу після використання викиньте її в закривається контейнер. 
Після дотику до маски або її викидання скористайтеся спиртовмісних засобом, а при 
очевидному забрудненні рук вимийте їх з милом.

Якими ліками варто запастися?
Препарати, які ви приймаєте постійно: для зниження тиску, діабетичних препа-

ратах, ингаляторах в разі астми, гормональних препаратах, препаратах для лікування 
мігрені і так далі. Препарати, які ви зараз приймаєте курсом - ними теж варто за-
пастися наперед. Ліки для лікування гострих випадків (гіпертонічних кризів, лихо-
манки, болю, печії, алергії і так далі). Перевірте, щоб вдома були бинти і спиртові 
серветки на випадок травм, хлоргексидин, якщо знадобиться дезінфікувати рану. 
Можливо, Пантенол на випадок опіків.

КОРОНАВІРУС: ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ?

Графік зростання захворювання на коронавірус в Україні

Скріншот офіційного сайта присвяченого проблемі коронавіруса

Продовження , початок на стор.2
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ДIМ. САД. ГОРОД
Чим знезаразити грунт в городі - 

популярні методи і засоби для обробки дачної ділянки

В умовах розповсюдження коронавірусу, 
якщо ви відбуваєте карантин у приватному 
будинку з городом, непоганно було б подба-
ти про майбутній врожай. Тому «Нова Доба» 
сьогодні публікує цей матеріал. Дачникам, 
яким треба добиратися до своєї ділянки, це 
треба робити тільки після того, як закінчиться 
карантин!

 Склад грунту впливає на стан рослин і на 
якість врожаю. Щорічно фахівці проводять 
комплекс процедур по її знезараження від 
збудників грибкових і інфекційних захворю-
вань, шкідників і бур’янів. У домашніх умовах 
вони також необхідні, оскільки грунт з часом 

накопичує велику кількість шкідливих речо-
вин. Відновити баланс грунтової мікрофлори 
і убезпечити врожай можна за допомогою 
спеціальних препаратів, які продаються в ма-
газинах.

Дезінфекція та обробка
Перед висадкою будь-яких рослин не-

обхідно підготувати грунт. При відсутності 
грамотного догляду в ній починає розмножу-
ватися патогенна мікрофлора. Це можуть бути 
і міцелії грибків, і нематоди, і цвілеві мікроор-
ганізми. Під їх впливом рослини погано при-
живаються, а велика кількість шкідників може 
привести до повної втрати врожаю.

Своєчасна обробка грунту обеззараживаю-
щими речовинами робить позитивний вплив:

культури ростуть здоровими, добре засво-
юють поживні речовини з грунту;

пригнічується ріст бур’янів, які заважають 
зростанню овочів і фруктів;

з’являється надійний захист від інфекції;
знижується необхідність у додатковій об-

робці рослин від шкідників.
Час проведення робіт

Доглядати за грунтом, в якому ростуть пло-
дові та декоративні культури, необхідно круг-
лий рік. Найзручніше проводити процедури в 
ті періоди, коли в грунті немає ніяких рослин. 
Це дозволить використовувати будь-які пре-
парати і не турбуватися про їх вплив на посад-
ки і на корисну мікрофлору.

Порада! Знезараження грунту проводять 
двічі на рік за графіком. В інший час, просто, 
візуально стежать за її станом. Якщо на росли-
нах виявляються ознаки ураження паразита-
ми, знадобиться додаткова обробка.

Перед посадкою розсади необхідно про-
вести першу обробку грунту. Це стосується 
грунту як в теплиці, так і на відкритих грядках. 
Оптимальний час для процедури - після того, 
як сніг повністю зійде з ділянки. У теплиці 
також рекомендується дотримуватися цих тер-
мінів. Якщо культури висаджуються на зиму, 
час обробки грунту розраховується виходячи 
їх термінів посадки розсади.

Популярні препарати
У продажу можна знайти велику кількість 

препаратів, які борються з небажаними мікро-
організмами і бур’яном. Вони мають різний 
склад і можуть бути токсичними для рослин і 
для людини. Перед їх використанням слід оз-
найомитися з інструкцією і при необхідності 
дотримуватися заходів безпеки.

Хлорне вапно. Одне з перших засобів для 
дезінфекції, в тому числі її можна використо-
вувати для знезараження грунту. 200 г сухої 
речовини необхідно перекопати з верхнім 
шаром грунту і залишити її на зиму.  Речовина 
підходить тільки для осінньої обробки через 
високу токсичність для рослин. При роботі з 
ним слід дотримуватися правил безпеки - за-
хищати шкіру, слизові оболонки і органи ди-
хання від попадання препарату.

Порада! Незважаючи на високу ефектив-
ність, хлорне вапно використовується рідко. 
Багато садівники зупиняють свій вибір на 
менш токсичних препаратах, які володіють не 
меншим спектром дії.

Препарати міді (бордоська суміш, мідний 
купорос)

Мідний купорос - це не тільки відомий 

фунгіцид, а й джерело міді для рослин. Речо-
вина розбавляють водою в пропорції 1 ложка 
речовини на 10 л рідини. Цим розчином поли-
вають грунт як навесні, так і восени.

Окрім того, його можна використовувати 
при виявленні ознак грибкових або інфек-
ційних захворювань у міру зростання культур. 
Внесення препарату в грунт не вплине на їх 
стан - навпаки, багато хто з них реагують на 
добриво швидким зростанням і рясним цвітін-
ням.

Фітоспорін
Екологічно чистий препарат на основі бак-

терії Bscillus Subtilis. Це корисний грунтовий 
мікроорганізм, який поліпшує склад грунту 
і бореться зі шкідниками. Вона ефективна 
проти більшості грибкових і інфекційних 
бактерій, а також проти нематод.  Засіб можна 
використовувати не тільки за графіком, але і 
під час росту культур в грунті. Єдиний недолік 
препарату - бактерія зберігає життєздатність 
протягом місяця. Його рекомендується вно-
сити частіше двох разів на рік, особливо при 
появі ознак зараження рослин.

Як і чим знезаразити грунт?
Існує кілька способів знезараження грун-

ту. Деякі з них можуть застосовуватися тільки 
в періоди відсутності культур в грунті через їх 
високу токсичність, інші можна використову-
вати протягом усього року. Препарати можуть 
мати широкий спектр дії або бути розроблени-
ми проти певних захворювань.

Всі методи знезараження грунту можна 

розділити на кілька категорій:
хімічні - використання штучно синтезова-

них речовин, які знищують патогенні мікро-
організми;

термічні (прожарювання, виливання окро-
пу або заморожування) - засновані на низькій 
стійкості бактерій до різних температур;

фітоочістка - висаджування корисних рос-
лин, які діють в якості фунгіцидів;

екологічні - застосування органічних до-
брив у великій кількості (гною, компосту) в 
відсутності рослин, через що утворюються ко-
рисні грунтові мікроорганізми.

Способи знезараження грунту будуть 
відрізнятися. Деякі з них мають широкий 
спектр дії і можуть використовуватися в тому 
числі з метою профілактики. Решта впливають 
тільки на збудників певних захворювань.

Що використовувати 
«від бур’янів»?

Прополка руками або за допомогою ін-
струментів - це самий простий і доступний 
спосіб позбутися від бур’янів. Однак, процеду-
ра займе багато часу і сил. Є кілька простіших 
способів, як боротися з бур’янами:

користуватися гербіцидами на стадії про-
ростання бур’янів (Лазурит, Арсенал, Торна-
до);

народні засоби - оцет, кухонна сіль, лимон-
на кислота;

темна плівка, якою бур’яни накривають, 
щоб вони не могли рости і розвиватися.

Порада! При механічній прополюванні ре-
комендується не виривати бур’яни, а зрізати їх 
надземну частину. В таких умовах навіть най-
стійкіші рослини гинуть через неможливість 
фотосинтезу.

У теплиці
У теплиці створюються умови для повно-

цінного розвитку не тільки рослин, але і па-
тогенної мікрофлори. Вона може проникати 
не тільки з грунтом, але також з предметами 
побуту та інструментами. Небезпеку склада-
ють також залишки рослин, з яких вже зібрали 
урожай.

У теплицях рекомендується часто міняти 
грунт не тільки через її швидкого виснажен-
ня, але також через наявність в ній шкідників. 
Альтернативний рада - двічі на рік проводити 
генеральне прибирання теплиці, користувати-
ся засобами для знезараження грунту і обро-
бляти розсаду.

Для розсади
Розсада особливо чутлива до впливу пато-

генної мікрофлори. Наявність в грунті бур’яну 
знижує шанси на нормальну схожість. Один 
із способів захистити рослини - попередньо 
обробити грунт хімічним засобом для дезін-
фекції.

Якщо розсада висаджується в невелику 
кількість грунту, її можна обробити іншими 
методами:

заморожування при мінусовій температурі 
на кілька діб;

прожарювання в духовці;
пропарювання на водяній бані.
Порада! У продажу є спеціально підготов-

лені суміші для розсади. Однак, досвідчені 
садівники рекомендують піддавати їх знезара-
ження за загальною методикою.

Від хвороб і шкідників
Плодові і городні рослини, а також де-

коративні квіти можуть піддаватися впливу 
збудників різних фітозаболеваній. Лікування 
може не принести результатів, і великі обсяги 
врожаю можуть бути загублені. Єдиний спосіб 
повністю упевнитися в безпеці рослин - періо-
дично обробляти грунт, в якій вони ростуть.

Від грибкових захворювань
Грибок в грунті розвивається в умовах 

підвищеної вологості і недостатнього надход-
ження кисню. Перша рекомендація, як не до-
пустити його появи - двічі на рік перекопувати 
грунт. Також можна користуватися препарата-
ми, які відносяться до різних груп:

Від парші
Це грибкове захворювання яблуні або 

картоплі. Вона здатна повністю знищити вро-
жай, якщо вчасно не помітити і не зупинити 

її розвиток. Є кілька рецептів обробки грунту 
від парші:

перекопування землі з хвоєю сосни, джере-
лом природних фунгіцидів;

сірка в кількості 2,5-3,5 кг на 1 м грунту;
водні розчини сірчаної або ортофосфорної 

кислот.
Якщо картопля сильно пошкоджений 

паршею, застосовується гіпсування грунту. 
15-20 кг гіпсу додають на 100 м поверхні і пе-
рекопують з грунтом після осінньої збирання 
врожаю.

Від фітофтори
Фітофтороз - це ще одне грибкове захво-

рювання. Воно проявляється появою чорних 
крапок на листках, які поступово збільшу-
ються і повністю знищують рослину. Є кілька 
способів профілактики цієї хвороби, які вияв-
ляться найбільш ефективними ще до посадки 
розсади:

обробка розчином марганцю або додаван-
ня деревної золи;

фрезерування - перемішування верхнього 
шару грунту за допомогою спеціальних ін-
струментів, що дозволяє підвищити кількість 
кисню в грунті;

використання фунгіцидів широкого спек-
тру дії.

Якщо проводити обробку ґрунту, ризик 
прояву фітофторозу істотно знижується. Як і 
інші види грибкової інфекції, фітофтора зро-
стає і розмножується в умовах високої волого-
сті і зниженого вмісту кисню.

Від дротяників
Дротяник - це личинка жука, яка харчуєть-

ся картоплею. Цей шкідник надає не меншої 
шкоди для врожаю, ніж колорадський жук, а 
усунути його механічним способом складно. 
Перед посадкою цієї культури рекомендується 
обробити грунт одним з розчинів:

- марганцівка з розрахунку 5 г на 10 л води;
- добрива, які містять азот (аміачна 

селітра);
- деревна зола в сухому вигляді або в поєд-

нанні з водою для поливу;
- покупні суміші.

Від нематоди
Це захворювання, яке вражає більше 2000 

культур. Вона швидко росте і розвивається, 
тому позбутися її дуже складно. У продажу є 
хімічні суміші проти нематоди, але вони ток-
сичні і для рослин, і для людини.

Особливість збудника цієї хвороби - він 
гине при температурі 60 градусів. Найнадійні-
ший спосіб профілактики нематод - термічна 
обробка грунту будь-яким із способів.

Обробка цілини
Освоєння нових ділянок вимагає витрат 

часу. Особливо цей процес складний, якщо 
заздалегідь не знати про хімічний склад грунту 
і його особливості. Підготовку грунту краще 
почати з осені - в цей період майбутні грядки 
слід ретельно перекопати з додаванням фунгі-
цидів широкого спектру дії.

Одночасно проводиться розпушування 
грунту і його очищення від коренів бур’яну. 
Навесні, перед посадкою культурних рослин, 
грунт обробляють повторно. У цей час необ-
хідно внести добрива і засоби для знезаражен-
ня, які проявляють активність проти різних 
збудників.

Рослини, що знезаражують грунт
Один з поширених народних методів 

боротьби з грунтової інфекцією - це росли-
ни-сидерати. Вони висаджуються за деякий 
час перед посадкою основних культур, а потім 
їх зрізають і перекопують, не чекаючи цвітіння 
і плодоношення. Такі культури повинні бути 
стійкими до факторів зовнішнього середо-
вища, мати розвинену кореневу систему для 
розпушування грунту і не дозволяти розроста-
тися бур’янам.

Як сидератів можна використовувати одну 
з наступних культур:

злакові (жито, овес);
хрестоцвіті (редька, гірчиця);
бобові (конюшина, горох, квасоля).
Важливо! Деякі культури сидератів непри-

датні до вживання. Їх вирощують спеціально 
для поліпшення властивостей ґрунту. Щоб 
вони не почали безконтрольно розростатися, 
їх скошують ще до початку цвітіння.

Висновок «НД»
Знезараження грунту - це не менш важли-

вий етап у вирощуванні культурних рослин, 
ніж внесення добрив. Для цього розроблена 
величезна кількість препаратів з різним скла-
дом і механізмом дії. Чим ефективніше засіб, 
тим воно більш токсична для людини і для 
врожаю. Однак, використання народних ко-
штів підходить тільки для домашніх ділянок і 
городів.


