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У першому кварталі 2020 року насе-
лення Київщини збільшилася на 1 839 
осіб. Причиною збільшення, як і раніше, 
залишається міграційний приріст, при 
цьому природне скорочення населення 
столичного регіону триває – повідомляє  
Головне управління статистики в Київ-
ській області про демографічну ситуацію 
в січні-лютому 2020 року.

Збільшення чисельності населення 
області на 1839 осіб відбулося за рахунок 
міграційного приросту населення на 6 
047 осіб.

Відзначається, що в першому кварталі 
було зафіксовано природне скорочення 
населення Київщини на 4 208 осіб.

Нагадаємо, на 1 березня 2020 року чи-
сельність населення в Києві, за оцінкою 
ГУ статистики, склала 2,966 млн осіб. 
Протягом січня-лютого 2020 року чи-
сельність населення столиці зменшила-
ся на 364 особи.

НАСЕЛЕННЯ КИЇВЩИНИ ПРИРОСТАЄ 
ВИКЛЮЧНО МІГРАНТАМИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

ЗАТВЕРДЖЕНО ГРАФІК ЗНО-2020:
За даними Київського обласного 

лабораторного центру, у Київській об-
ласті станом на 10.00 22 травня 2020 
року офіційно підтверджено 1316 ви-
падків захворювання на коронавірус, з 
них у 111 дітей та 230 медичних праців-
ників (дані за весь період).

За останню добу виявлено 55 нових 
випадків.

Лабораторно підтверджені випадки 
виявлено у наступнихрайонах (населе-
них пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 223 (м. Обу-
хів - 104, смт Козин – 25, м. Українка 
-36, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. 
Романків-5, с. Красне-1 – 7, с. Дере-
мезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна 
Слобідка – 3, с. Германівка – 3, с. Ма-
тяшівка – 8, с. Перше Травня- 1, с. Ха-
леп’я -1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, 
с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 
374 ( м. Вишневе – 172, с. С. Борщагів-
ка – 40, с. Крюковщина – 28, м. Боярка 
– 25, с. П. Борщагівка – 30, с. Лісники 

– 5, с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 
15, с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, 
с. Білогородка – 6, с. Шпитьки – 1, с. 
Тарасівка -10, с. Чайки – 4, с. Нове – 1, 
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. 
Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі 
– 3, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, 
с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, 
с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, 
с. Хотів -4, с. Чабани – 2;с. Лука – 2);

10 – у Баришівському р-ні ( с. Недра 
-1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. 
Лукаші – 1; с. Волошинівка – 2);

7 – у Білоцерківському р-н (с. М. 
Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –4);

АКАДЕМІК ЛАЗОРИШИНЕЦЬ: 
«БОРОТИСЯ ПОТРІБНО НЕ 
ТІЛЬКИ З КОРОНАВІРУСОМ, 
А Й З УСКЛАДНЕННЯМИ, ЯКІ 
ВИНИКАЮТЬ ПІСЛЯ НЬОГО»

Перебуваючи усією країною на каран-
тині ми звикли чути, що потрібно берегти 
себе від COVID19, але майже не чутно іс-
торій про тих, хто його все ж таки здолав 

і живе далі… Натомість наслідки цього 
страшного вірусу інколи бувають не менш 
фатальними, особливо для людей здоров’я 
яких є й без того слабким. Про це й про 
дещо інше «Нова Доба» розмовляла із 
українським кардіохірургом, директором 
Національного інституту серцево-судин-
ної хірургії імені Миколи Амосова НАМН 
України – Василем Васильовичем 
Лазоришинцем

ОСНОВНА СЕСІЯ 
ВІДБУДЕТЬСЯ: 

25 ЧЕРВНЯ – 17 ЛИПНЯ, 
РЕЗУЛЬТАТИ ОГОЛОСЯТЬ ДО:

29 ЛИПНЯ: 
Міністерство освіти і науки 

затвердило оновлений графік 
проведення зовнішнього неза-
лежного оцінювання у 2020 році. 
Відповідні зміни до календарного 
плану підготовки та проведен-
ня ЗНО оприлюднено на сайті 
МОН.

Згідно з графіком, тестування 
відбудуться у такі дати:

математика – 25 червня,
українська мова і література – 

30 червня,
фізика – 2 липня,
іспанська, німецька, фран-

цузька мови – 6 липня,
англійська мова – 7 липня,
історія України – 9 липня,
біологія – 13 липня,
географія – 15 липня,
хімія – 17 липня.
Поріг “склав/не склав” та ре-

зультати ЗНО визначатимуться:

з математики, фізики 
– до 16 липня,
з української мови і літера-

тури, історії України, іноземних 
мов, біології – до 24 липня,

з географії, хімії – до 28 липня.
Відповідно, результати ЗНО 

буде розміщено на інформацій-
них сторінках учасників:

з математики, фізики – до 17 
липня,

з української мови і літера-
тури, історії України, іноземних 
мов, біології – до 25 липня,

з географії, хімії – до 29 липня.
Додаткову сесію зовнішнього 

незалежного оцінювання запла-
новано на 23 липня – 11 серпня. 
Результати додаткової сесії буде 
визначено і оголошено до 14 
серпня.

Під час тестування учні та ін-
структори будуть забезпечені за-
хисними масками, а пункти про-
ведення ЗНО – антисептиками.

Нагадаємо, цьогоріч перелік 
уповноважених закладів вищої 
освіти, до яких за спрощеною 
процедурою можуть вступати 
жителі тимчасово окупованих 
територій Донбасу та АРК Крим 
(м. Севастополь), розширився до 
91 університету. З них 77 ЗВО під-
порядковані МОН, а 14 – МОЗ, 
МВС та Мінкультури.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

МОЛОДЬ ГУРТУЄТЬСЯ ОН-ЛАЙН
Пластовий вишкільний центр 

за підтримки управління моло-
діжної політики та національ-
но-патріотичного виховання 
Київської обласної державної 
адміністрації продовжує активно 
працювати з дітьми та молоддю 
в режимі онлайн в соціальних ме-
режах і пропонує анонс подій на 
наступні дні: 

22.05.2020
09:00-10:00 Інформаційний допис 
з рубрики “Пластові осередки 
Київщини”
14:00-15:00 Інформаційний пост 
“50 правил справжнього лідера”
18:00-19:00 Вебінтерв`ю “Як ти 
можеш зробити освіту кращою”

23.05.2020
9:00-10:00 Інформаційний допис 
“10 професій, які можна опанува-
ти онлайн”
14:00-15:00 Відео онлайн-курсу 
“Дослідник планети” – новацька 
пластова вмілість
18:00-19:00 Відео Патріотичний 
подкаст
20:00 Онлайн-трансляція “Intalive 
з головами молодіжних рад”

24.05.2020
9:00-10:00 Відео “Антистрес май-
стерка”
14:00-15:00 Допис про онлайн
-сходини
18:00-19:00 Інформаційний допис 
“Ідеї для безкоштовного самороз-
витку”

25.05.2020
9:00-10:00 Інформаційний допис 
з рубрики “Спеціалізації Пласту”
14:00-15:00 Відео про формати та-

борів у посткарантинний період
18:00-19:00 Інформаційний допис 
“Функції молодіжної роботи”
20:00 Онлайн-трансляція “Intalive 
з головами молодіжних рад”

26.05.2020
09:00-10:00 Інформаційний допис 
“Структура компетенцій моло-
діжно роботи”
12:00-13:00 Проект “Молодь 
view” в співпраці з молодіжною 
радою Бучанської ОТГ
14:00-15:00 Відео про COVID-19
18:00-19:00 Вебінтерв`ю “Програ-
ма Flex”

27.05.2020
9:00-10:00 ДОПИС Інструктори з 
виживання Рей Мірс
12:00-13:00 Відео про напинання 
тентів ч. 1
14:00-15:00 Інформаційний допис 
“50 правил справжнього лідера”
18:00-19:00 Відео про писарство та 
комунікаційні технології в Пласті 
(спікер Софія Земляна, писар 
Станиці Київ)

28.05.2020
09:00-10:00 Інформаційний допис 
“12 правил прориву в житті”
14:00-15:00 Відео про COVID-19
18:00-19:00 Відео про психологію 
Емоційного вигорання (спікер 
психологиня Іння Гоіса)

Продовження на стор.5
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53 – у Бориспільсько-
му р-ні (с. Гора – 6, с. Гні-
дин – 7, с. Вороньків – 3, с. 
Проліски – 6, с. Ревне – 2, 
с. Головурів – 1, с. Кийлів – 
1, с. Петропавлівське – 1, с. 
Вишеньки – 8, с. Городище 
– 2, с. Дударків – 6, с. Ле-
бедин – 1,с. Щасливе – 2, с. 
Глибоке – 4; с. В. Олексан-
дрівка – 1; с. М. Олексан-
дрівка–2);

52 – у Броварському р-ні 
(19 – с. Зазим’я, 2- с. Кня-
жичі, 2 – смт Калита, 6 – с. 
Требухів, 1- с. Погреби, 14 
– Велика Димерка, 1 – с. 
Гоголів, 3 – с. Красилівка, 
2 – с. Бобрик, 5– с. Мо-
крець; 2 – c. Заворичі, 3 – с. 
Шевченкове, с.Залісся -1; с. 
Красилівка – 3; с. Літки – 1; 
с. Пухівка – 1);

10 – у Бородянському р-ні 
( смт. Немішаєво -2; с.Озір-
щина– 1, смт Клавдієво – 1; 
с. Загальці – 1; с. Здвижівка 
–2; с. Бабинці –1;с. Вабля 
-1; с. Луб’янка –1);

36 – у Васильківському 
р-ні (с. Рославичі – 3; с. 
Іванковичі – 1; с. Погреби 
-2; с. Данилівка -3; с. М. 
Салтанівка –1; с.Здорівка – 
7; с. Глеваха – 8; с. Безп’ят-
не -3; c. Кожухівка – 1; с. 
Ковалівка – 4; с. Варовичі – 
1; с. Зайців –1; с. Саливінки 
–1);

23 – у Вишгородському 
р-ні (с. Нові Петрівці-3, с. 
СтаріПетрівці – 2, с. Тара-
сівщина – 1; смт. Димер – 2; 
с. Демидів-1; с. В. Дубечня 
-1, с. Казаровичі -1, с. Ка-
тюжанка – 2;  с.Новосіл-
ки-4, с. Лютіж – 1; с. Лебе-
дівка – 1; с. Воропаїв– 3, с. 
Синяк – 1);

6 – у Іванківському ра-
йоні (с. Тетерівське -1; с. 
Дитятки– 1;с. Блідча – 1; с. 
Мусійки – 1; с. Рудня Таль-
ська -1; с. Феневичі -1);

17 – у Макарівському р-ні 
(с. Мостище -2; с. Березівка 
-3; с. Лишня -1; с. Фасова 

-1; с. Гавронщина-1; с. Віль-
не -1: с. Бишів –4; с. Поче-
пин -1; с. Мотижин – 2; с. 
Садки-Строївка -1);

4 – у Миронівському р-ні 
(с. Маслівка -2; с. Зелень-
ки-1; с. Карапиші -1);

32 – у Кагарлицький р-ні 
(с. Слобода – 12; с. Зелений 
Яр – 5; с. Новосілки- 4; с. 
Юшки – 6; с. Горохове – 2; 
с. Панікарча– 1, с. Липо-
вець –1, с. Чкпняхів – 1);

7 – у Переяслав-Хмель-
ницькому р-ні ( с. Пристро-
ми -1; с. Стовп’яги -1; с. 
Циблі -1; с. В. Каратуль-1; 
с. Ульянівка –2, с Дівички 
– 1);

2 – у Поліському р-ні ( 
1– с. Стещино, 1 – с. Мак-
симовичі);

4 – у Рокитнянському 
р-ні ( 1 –с. Запруди, 1- с. 
Троїцьке, 2– с. Ольшани-
ця);

7 – у Ставищенському 
р-ні (с. Гейсиха);

1– у Таращанському р-ні 
(с.Лука);

5 – у Згурівському р-ні (с. 
Черевки -1, с. Стара Оржи-
ця – 1; с. Мала Березанка 
-1; с. Жуківка -1, с. Великий 
Крупіль -1, );

8 – у Богуславському р-ні 
(3-с. Щербашинці, 1 – с. 
Дибинці, 3– с. Івки, с. Ми-
хайлівка -1);

3 – Фастівському р-ні (с.
Червоне, с. Велика Снітин-
ка, с. Мала Снітинка);

2- Сквирський р-н (с. 
Самгород);

м. Біла Церква – 33;
смт Баришівка – 2;
м. Бровари – 37;
м. Бориспіль- 41;
смт Бородянка – 3;
м. Буча – 40;
м. Березань- 1;
м. Васильків – 23;
смт Глеваха – 2;
смт Володарка – 3;
м. Вишгород- 26;
м. Ірпінь – 66;
м. Макарів -2;
м. Фастів – 24;
м. Миронівка – 3;
смт Ворзель – 8;
смт Гостомель – 9;
смт Коцюбинське – 31;

смт Ставище – 1;
м. Кагарлик – 36;
м. Ржищів –3;
м. Переяслав- 8;
смт Рокитне – 7;
м. Богуслав – 2;
м. Яготин – 2;
смт Згурівка – 3;
смт Іванків – 2;
м. Тетіїв – 1.
З них на стаціонарному 

лікуванні – 209 осіб, на ам-
булаторному лікуванні (са-
моізоляція) – 1107 осіб.

Одужало 238 людей, у 
тому числі 20 дітей:

– у Києво-Святошин-
ському р-ні – 90 (6 – с. 
СофіївськаБорщагівка, 4 
– с. Крюковщина, 54 – м 
.Вишневе, 9 – м. Боярка, 4 
– с. Гатне, 5 – с. Лісники, 2 
– с. Святопетрівське , 1 – с. 
Дмитрівка, 1 – с. Капітанів-
ка, 1- с. Нове, с. Білогород-
ка–3);

– у Обухівському р-ні – 
58 (м. Обухів – 26, смт. Ко-
зин – 11, м. Українка – 14, 
с. Романків – 1, с. Таценки 
– 2, c. Нещерів-1; с. Дере-
мезна – 2, с. Германівка – 
1);

– Білоцерківський р-н – 
4 (с. Фурси -1, с. М. Віль-
шанка-1, м. Узин -2);

– Баришівський р-н – 3 
(с. Дернівка – 1, с. Лехнів-
ка, с. Недра -1);

– Броварський р-н – 4 (с. 
Требухів – 3, с. Бобрик – 1);

– Бориспільський р-н – 3 
(с. Гнідин -2, с. Вишеньки 
-1);

– Васильківський р-н – 
5 (2- с. Глеваха, с. Іванко-
вичи-1, с. Рославичі -1, с. 
Мала Салтанівка –1);

– Макарівський р-н – 5 
(с. Мостище –1 , с. Вільне 
-1, с. Берізка -1, с. Бишів – 
1, с. Говронщина – 1);

– Вишгородський р-н – 1 
(с. Тарасівщина);

– Переяслав-Хмельниць-
кий р-н –1 (с. Циблі);

– Поліський р-н –1 (с. 
Стещино);

–Рокитнянський р-н – 1 
(с. Запруддя);

– Ставищенський р-н – 4 
(с. Гейсиха);

– Таращанський р-н 1 (с. 
Лука);

– Фастівський р-н -1 (с. 
Червоне);

– Іванківський р-н 1 (с. 
Дитятки);

– м. Біла Церква – 5;
– м. Бровари – 6;
– м. Бориспіль – 3;
–смт Бородянка -1;
– м. Буча – 2;
-м. Березань -1;
– м. Васильків – 6;
-м. Володарка – 2;
– м. Вишгород –3;
-м. Гостомель -1;
– м. Ірпінь – 7;
– м. Фастів – 1;
– м. Кагарлик – 9;
– смт Ворзель – 1;
смт Іванків -1;
– смт Коцюбинське – 2;
– смт Ставище – 1;
– смт Рокитне – 2;
– м. Переяслав  – 1.
За час пандемії помер-

ло – 29 людей: 10 випадків 
– Києво-Святошинський 
р–н (м. Вишневе, с. Свя-
топетрівське, с. Гатне, с. 
Тарасівка, с. Крюковщи-
на, с. Новосілки); 2 випад-
ки – Макарівський р-н (с. 
Мостище, с. Почепин), 1 
випадок – м. Біла Церква, 1 
випадок – м. Фастів, 1 випа-
док – м. Васильків, 2 випад-
ки – Васильківський р-н, 1 
випадок – Ставищенський 
р-н, 1 випадок – м. Україн-
ка, 3 випадки– м. Обухів, м. 
1 випадок – Бровари, 2 ви-
падки – Броварський р-н, 1 
– Вишгородський р-н, 1 ви-
падок – м. Буча, 1 випадок 
– Рокитнянський район, 1 
випадок – Ірпінь.

За період з 14.03.2020 
всього до Київського облас-
ноголабораторного центру 
надійшло 3883 підозри на 
COVID-19. За останню добу 
отримано 65  повідомлень 
про підозру.

Встановлено медичне 
спостереження за 6078 кон-
тактними особами.

Пресслужба Київської
 обласної державної 

адміністрації

СТАНОМ НА 22 ТРАВНЯ

Продовження, початок на стор.1
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СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ – ВЖЕ НЕ ТРЕНД

Ставлення людства до навко-
лишнього середовища є актуаль-
ним як ніколи. Щороку кожен з 
нас продукує близько 300 кг сміття, 
з яких лише 15 кг йде на переробку. 
Тому сортування відходів –  це вже 
не тренд, а необхідність. А екозвич-
ки стоять на рівні із звичкою чисти-
ти зуби чи робити ранкову зарядку. 

На сьогодні економічна система 
в багатьох країнах працює за прин-
ципом: «візьми–вироби–викинь», 
але світ вже потребує іншого підхо-
ду – «візьми–вироби–перероби». І 
деякі країни слідують саме другому 
принципу. Наприклад, у Німеччині 
на переробку відправляється 66% 
відходів, в Швейцарії – 60%, у Сло-
венії та Бельгії – 54%. А у Швеції 
на полігонах опиняється лише 4% 
відходів! Решта – 96% – або пе-
реробляється для повторного ви-
користання, або спалюється. Та зі 
спалення Швеція також знайшла 
спосіб отримувати користь: на спе-
ціальних підприємствах таким чи-
ном нагрівають воду, яка потім обі-
гріває будівлі. Крім того, частину 
отриманої енергії використовують 
для вироблення електрики. Для 
цих цілей Швеція навіть імпортує 
сміття з-за кордону, за що їй допла-
чують інші країни.

В Україні ситуація не надто опти-
містична. За рейтингом забруд-
нення навколишнього середовища 
2019 року ми посіли 46 місце зі 109 
країн, що входять до рейтингу, а рік 
тому українці займали 42 місце.  Це 
і не дивно, бо в Україні 94% відходів 
не переробляється. Ми мамо лише 
893 пункти збору відходів, чверть 
яких знаходить в столиці країни. 
А загальна загальна площа звалищ 
сміття дорівнює території Данії!  
Хоча такі цифри не є втішними, але 
все більше людей сортує відходи 
вдома, здає їх на переробку та дбає 
про навколишнє середовище.

Для когось це вже перетворилось 
на стиль життя. Як? 

Валентин Радченко почав сор-
тувати у 15 років, вже цілий рік 
він сортує відходи і вчить цьому 
інших. Усе почалось з того, що він 
разом з однодумцями створив на 
базі ліцею, де навчається, команду 

екоактивістів «GREENvillage», до 
яких залучив  вчителів та учнів на-
вчального закладу. Як лідер екогру-
пи, Валентин сам почав сортувати, 
а сім’я та друзі підхопили ініціати-
ву хлопця і тепер займаються цим 
разом. Процес сортування відходів 

вже став звичним явищем у житті, 
що Валентин вже навіть не помічає 
його, робить це механічно. 

 Хлопець настільки захопився 
екологічним способом життя, що 
через бажання боротися за еко-
логічно чисте середовище своєї 
громади, Валентин разом з коман-
дою від школи у складі двох учнів, 
вчителя та директора подав анке-
ту на участь у проєкті «Zero Waste 
School», який реалізовує Klitschko 
Foundation спільно з Coca-Cola 
Foundation і пройшов! Зараз вони 
проходить навчання на проєкті, 
щоб після цього реалізувати влас-
ний екопроєкт, а деякі екоініціа-
тиви впроваджуються вже! Під час 
карантину команда провела свій 
власний онлайн-курс «Свідомий 
сортувальник». 

А що ми можемо зробити, аби 
якомога більше людей дізнались і 
усвідомили шкоду від викинутою 
обабіч пляшки чи шкоду від відхо-
дів, які постійно нагромаджуються 
на сміттєзвалищах? 

На проєкті «Zero Waste School» 
знайомимо учасників з нашими 
екогероями, які на власному при-
кладі пояснюють важливість еко-
свідомого життя. 

Павучиха Поля, одна з наших 
п’яти героїв, вчить молодь і гро-
мади піклуватися про довкілля. На 
власному прикладі Поля пояснює 
наслідки від не сортованих відходів 
і вчить як правильно сортувати. 

Якщо ви екосвідома людина, то 
поширте цю анімацію серед своїх 
друзів, колег, сусідів, розкажи про 
важливість сортування у своїх соці-
альних мережах. Що більше людей 
знатимуть про важливість сорту-
вання відходів, то більше долуча-
тимуться до команди тих, кому не 
байдуже навколишнє середовище і 
важливо після себе залишити чисту 
планету для життя.

Софія Тарасюк

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Радник президента Украї-
ни з питань економіки Олег 
Устенко на черговий робочої 
зустрічі з представниками 
агропромислового комплек-
су констатував: нинішня по-
сівна, яку обговорювали на 
попередній зустрічі, пройшла 
в штатному режимі. Про це 
інформує прес-служба Офісу 
президента.

«На тлі надзвичайної ситу-
ації вдалося забезпечити всі 
необхідні ресурси (пальне, 
добрива, техніка) українські 
агропідприємства в повному 
обсязі. Сьогодні досягнута го-
ловна мета — закладені всі пе-
редумови для врожаю-2020», 

— заявив Олег Устенко.  
Аграрії звернули увагу на те, 
що на тлі економічних про-
блем через епідемію коро-
навірусу загострюється питан-
ня фінансових ресурсів для 
фермерських господарств. 
Також викликає занепокоєння 
загибель близько 5-8% ози-
мих посівів. Найбільші втрати, 
за інформацією представників 
АПК, — в Одеській області, де 
загинула майже половина 
загальних посівів. На думку 
аграріїв, Україні необхідно 
звернутися до практик сти-
мулювання національного 
виробництва сільгосптехніки 
та мінеральних добрив. За-
ступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі і сільського 
господарства Тарас Висоцький 
повідомив, що зараз розро-
бляється механізм компенса-
ції за кредитними ставками 
для аграріїв. 

ВЕСНЯНА ПОСІВНА ПРОЙШЛА В ШТАТНОМУ 
РЕЖИМІ — РАДНИК ПРЕЗИДЕНТА

Про це на брифінгу поін-
формував т.в.о. голови 
Київської обласної державної 
адміністрації Василь Володін, 
повідомляє кореспондент 
Укрінформу.  «За період з 1 
травня по сьогодні були вияв-
лені порушення на 16-ти аг-
ропродовольчих ринках. Від-
повідно надано 16 приписів, 
складено один протокол про 
порушення протиепідемічних 
вимог, направлено 9 інфор-
маційних листів в органи 
місцевої влади та 3 до На-
ціональної поліції», - сказав 
Володін.

За його словами, з певними 
обмеженнями вже запрацю-
вали 54 з 77 ринків. «Жод-
ного ринку ще не відкрито в 

Обухівському, Іванківському, 
та Вижгородському районах 
та частина ринків у Фастівсь-
кому, Яготинському, Ба-
ришівському, Бориспільсько-
му, Києво-Святошинському, 
Бородянському і Макарівсь-
кому районах», - зазначив він.

Володін додав, що у Київсь-
кій області зареєстровано 
всього 4 непродовольчі рин-
ки. Решта ринків - змішаного 
типу.

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З 1 ПО 19 ТРАВНЯ 
БУЛИ ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ НА 16-ТИ 

АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ.

Найближчим часом в 
уряді планують затверди-
ти документи формування 
територіальних громад ще 
трьох областей та АР Крим.  
У середу, 20 травня, Кабінет 
Міністрів України затвердив 
плани стосовно територій 
громад Київської, Рівненської, 
Сумської та Дніпропетровської 
областей. «Ще один крок до 

створення успішних громад. 
Щойно Уряд затвердив пер-
спективні плани формування 
територій громад чотирьох 
областей: Дніпропетровської, 
Київської (обидві — з доопра-
цюваннями), Сумської та Рів-
ненської, - зазначив глава Уря-
ду – Денис Шмигаль у своєму 
телеграм-каналі. Водночас 
прем’єр-міністр наголосив, 
що найближчим часом уряд 
планує затвердити документи 
ще трьох областей та АР Крим. 
За словами Шмигаля, це по-
трібно для того, щоб «охопи-
ти перспективними планами 
100% території країни та 
продовжити успішну реформу 
децентралізацїі». 

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПЛАНИ ФОРМУВАННЯ 
ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД ЩЕ ДЛЯ ЧОТИРЬОХ 
ОБЛАСТЕЙ. В ТОМУ ЧИСЛІ КИЇВЩИНИ
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ТОВ «ЛЮКС БЕТОН» розташоване  в м. Васильків 
Київської обл. по вул. Лістрового, 1/2, має намір 
отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. 
Підприємство займається виробництвом товарно-

го бетону. 
Основними джерелами викидів забруднюючих 

речовин є технологічні процеси розвантаження, 
пересипки та змішування інертних  матеріалів 
(пісок, щебінь, цемент). Змішування інгридієнтів 
відбувається в закритому бункері, що мінімізує 

викиди пилу. Зберігання сировини на відкритих 
майданчиках відбувається з дотриманням сані-
тарних норм. Для опалення офісного приміщення 
встановлений газовий побутовий котел.
В атмосферне повітря від майданчика потрапля-

ють такі забруднюючі речовини, як - речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок неди-
ференційованих за складом (2,5), оксид вуглецю 
(0,0008), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту (0,0039),  оксид(1) 
азоту (N2O), метан, діоксид вуглецю (6,28) Загаль-

ний викид становить 8,785 т/рік. 
Нормативна СЗЗ підприємства (100м) витрима-

на.  
Вклад підприємства в існуючий рівень забруднен-

ня атмосфери не перевищує значень  гранично-до-
пустимих концентрацій.  
Звернення громадян надсилати до КОДА протя-

гом 30 днів з часу опублікування за адресою: м. 
Київ, пл. Лесі Українки, 1 та телефоном:  (044)279-
01-58

ОБ’ЯВА

Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», підвищення тарифів 
на теплову енергію зумовлено рядом факторів, в 
тому числі перегляд та збільшення Держенергое-
фективності середньозважених тарифів.
Підставою для перегляду тарифів на теплову 

енергію стало опублікування та затвердження го-
ловою Держенергоефективності від 25.03.2020 
року середньозважених тарифів на теплову енер-
гію, вироблену з використанням природного газу, 
для потреб населення, установ та організацій, що 
фінансуються з державного чи місцевого бюджету, 
її транспортування та постачання, а також підви-
щення цін на паливо мастильні матеріали, енерго-
носії, паливну сировину та заробітну плату.
Так, вартість паливної пеллети станом на 01 січ-

ня 2018 року становила 1500,00 грн. за 1 тону, а 
на 01 січня 2019 року становить 3600,00 грн. за 1 
тону, процент підвищення ціни 140 %.
Збільшення законодавчо встановленого розміру 

мінімальної заробітної плати у 2019 році 4173,00 
грн., з 01 січня 2020 року 4723,00 грн., ріст на 
13,2 %.
Вартість пального марки А 95 станом на 

01.01.2018 року становила 28,43 грн. за 1 літр, 
а на 01.01.2019 року склала 29,54 грн. за 1 літр, 
зростання на 4 %, вартість дизельного пального 
станом на 01.01.2018 року становила 26,21 грн. 
за 1 літр, а на 01.01.2019 року склала 29,10 грн. 
за 1 літр, зростання на 11 %.

Вартість електроенергії станом на 01.01.2018 
року становила 168,406 коп. за 1 кВт, а на 
01.09.2019 року склала 270,00 коп. за 1 кВт , 
зростання на 60 %.
Таким чином, діючі тарифи на теплову енергію 

вже не можуть виконувати свого економічного 
призначення і повертати підприємству кошти,за-
трачені на виробництво.
1.Обгрунтування.
Згідно ст. 10 Закону України «Про житлово-ко-

мунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», органи 
місцевого самоврядування затверджують тарифи 
на житлово-комунальні послуги.
Відповідно до статті 20  Закону України «Про 

теплопостачання» тарифи повинні враховувати 
собівартість теплової енергії і забезпечувати рен-
табельність суб’єкта господарювання. Встановлен-
ня тарифів на теплову енергію нижче розміру еко-
номічно обґрунтованих витрат на її виробництво, 
транспортування та постачання не допускається
2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до еко-

номічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги спожива-

чам;
• своєчасну оплату за придбані енергетичні ре-

сурси, отримані послуги інших підприємств;
• налагодити високоякісну роботу та економічну 

стабільність підприємства;
• своєчасно сплачувати податки, збори та 

обов’язкові платежі до бюджету.
3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію запро-

ваджується з метою забезпечення беззбитковості 
зазначеної послуги для підприємства за рахунок 
збалансування доходів і видатків.
4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідність розмірів тари-

фів шляхом прийняття рішення щодо приведення 
їх до фактичних витрат. Дане рішення буде доку-
ментом, відповідно до якого споживачам буде про-
водитися нарахування плати  за теплову енергію.
5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого само-

врядування на впровадження тарифів на теплову 
енергію, врахувавши зауваження та пропозиції.
6. Ризик впливу 
- мінімальний ( до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності 
- до зміни чинного законодавства, середньозва-

жених тарифів, що встановлюються Держенерго-
ефективності, цін на матеріали, паливо, витрат 
на оплату праці, податків, зборів та обов’язкових 
платежів, тарифи будуть переглядатись.
Зауваження та пропозиції до вищевказаного 

проекту рішення Глевахівської селищної ради 
приймаються протягом 7 днів з дня його опри-
люднення на адресу ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРА-
ЦІЯ»: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Інформація про зміну вартості тарифів на теплову енергію, що виробляється 
ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Опис проблеми

У Київській області Васильківська 
та Бородянська центральні райлікарні 
більше не госпіталізують нових хво-
рих, так як виявили коронавірус у па-
цієнтів. Про це заявив тимчасово ви-
конуючий обов’язки голови Київської 
ОДА Василь Володін на брифінгу у 
вівторок, 19 травня.

 «Закрита на госпіталізацію Василь-
ківську центральну районну лікарню. 
У хворої, яка перебувала в реаніма-
ції, виявили коронавірус. Зробили 
ПЛР-тести 41 контактній особі. Лі-
карня припинила госпіталізацію но-
вих хворих. У відділенні реанімації по-
ведена дезінфекція», - сказав Володін.

 При цьому 75 пацієнтів, що знахо-
дяться в лікувальному корпусі, готу-
ються до виписки і попереджені про 

необхідність ізоляції на 14 днів. Нових 
пацієнтів перерозподіляють до Обу-
хівської і Фастівської центральних ра-
йонних лікарень.

 Своєю чергою, в Бородянській ЦРЛ 
17 травня лабораторно підтверджений 
COVID-19 у медпрацівника лікарні з 
ознаками ГРВІ.

 «18 травня описане коло контак-
тних осіб із хворим і взяті мазки на 
ПЛР-дослідження у 27 з 45 контактних 
осіб. Сьогодні заплановано забір маз-
ків ще у 18 контактних осіб», - додав 
Володін.

 До отримання результатів Бородян-
ської ЦРЛ закрили на прийом нових 
пацієнтів. Пацієнтів направляють на 
Ірпінську міську лікарню. Ірпінська 
ЦМЛ, яка також пройшла посилені 
заходи протиепідемічного характеру, 
вже відновила прийом хворих.

 «Зараз медики, у яких був підтвер-
джений COVID-19, знаходяться в са-

моізоляції. Проведено весь комплекс 
заходів дезінфікуючого характеру. 
Тому лікарня працює в штатному ре-
жимі», - продовжив чиновник.

 За словами Володіна, в рамках про-
тидії коронавірусу в області продовжу-
ють проводити заходи обсервації.

 «На сьогодні в заміському готель-
но-ресторанному комплексі Джинта-
ма-бриз, що в селі Глібівка Київської 
області, проходять самоізоляцію 167 
громадян», - резюмував Володін.

 Раніше в міськлікарні Вінниці за-
кінчилися місця для хворих на COVID. 
Хворих на коронавірус за необхідності 
направлятимуть у місто Калинівка, де 
є вільні місця.

 Також на відео показали «черво-
ну зону» лікарні в Чернівцях. Най-
складніше медикам під час лікування 
хворих на коронавірус працювати в 
костюмах спецзахисту через непро-
никність повітря.

Деякі лікарні Київщини перестали приймати 
нових хворих, оскільки виявили коронавірус 
у своїх пацієнтів
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Академік Лазоришинець у операційній
Інституту ім. Амосова
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АКАДЕМІК ЛАЗОРИШИНЕЦЬ: 
«БОРОТИСЯ ПОТРІБНО НЕ ТІЛЬКИ З КОРОНАВІРУСОМ, 
А Й З УСКЛАДНЕННЯМИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІСЛЯ НЬОГО»

Дитяча палата у Інституті ім. Амосова

ДОВІДКА «НОВОЇ ДОБИ»
Василь Васильович Лазоришинець, народився 25 травня 1957 року в селі Сокирниця Закарпатська область. 1980 закінчив 
Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, (нині Національний медичний університет імені О. О. Богомоль-
ця, за спеціальністю «лікувальна справа». 1980-1982 - Лікар патологоанатомічного відділення Чернігівської обласної 
лікарні. 1984-1987 - Лікар-хірург, судинний хірург Чернігівської обласної лікарні. 1987-1989 - Клінічний ординатор за 
фахом „ Кардіохірургія“ Київського НДІ серцево-судинної хірургії (нині Національний інститут серцево-судинної хірургії 
імені Миколи Амосова НАМН України). 1989-1992 - Молодший науковий співробітник відділення вроджених вад серця 
Київського НДІ серцево-судинної хірургії. 1992-2003 - Завідувач відділу хірургії вроджених вад серця у дітей раннього віку 
Інституту серцево-судинної хірургії АМН України. Березень - червень 2003 - заступник директора з лікувальної роботи 
Інституту серцево-судинної хірургії АМН України. 2003-2004 - Заступник директора з наукової роботи Інституту 
серцево-судинної хірургії АМН України. 2004-2008 - Національна академія медичних наук України. Голова лікувально-ор-
ганізаційного управління. 2008-2009 - Заступник Міністра охорони здоров’я України. 2009-2010 - Перший заступник 
Міністра охорони здоров’я України. 16 квітня - 01 жовтня 2014 — Заступник Міністра охорони здоров’я України;— 
керівник апарату. 1 жовтня 2014 - 2 грудня 2014 - в.о. Міністра охорони здоров’я України. З 19 січня 2016 - обраний 
директором Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. З 2016 року - обраний академіком 
Національної Академії медичних наук України. З 2002 р.  - Доктор медичних наук, професор. 
• Дійсний член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів [7];
• Член Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів
• Член Американської асоціації торакальних хірургів
• Засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів [8]
• Голова Асоціації серцево-судинних хірургів України
• Голова спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія». Автор 
понад 380 наукових праць, 13 монографій, 36 авторських свідоцтв  та  4 методичних рекомендації. 
Нагороджений Орденами князя Ярослава Мудрого IV ст. , V ст. (11 червня 2007) — за значний особистий внесок у ро-
звиток охорони здоров’я, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, високий професіоналізм. Заслужений 
лікар України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2005 року — за фундаментальні дослідження 
впливу гіпертермії на стан імунітету та розробку нових високоефективних технологій лікування при гнійно-септичних 
захворюваннях у серцево-судинній та абдомінальній хірургії (у складі колективу). Лауреат Державної премії України в 
галузі освіти (2018).

Маленькі пацієнти Інституту Серця

Продовження, початок на стор.1

Н.Д. – Наразі, у часи карантину, го-
ворити про медичні проблеми й почина-
ти з чогось іншого, а не з коронавірусу є 
моветоном, тож спитаю таким чином:  
коронавірусна інфекція - хто її перші 
жертви? Всі ми чули, що це насаперед 
хворі люди: діабетики, особи із серцево – 
судинними проблемами, літні люди тощо 
це так?

В.Л. - Боротьба із захворюванням на 
COVID19 - це не тільки боротьба із самим 
коронавірусом, а й подолання наслідків 
самої епідемії, а також наслідків захворю-
вання кожного з пацієнтів, тобто з усклад-
неннями, які виникають після того як 
людина вже вилікувалась. Коронавірус, 
як і будь-яка є інша вірусна інфекція  є 
- СКЛАДНИМ ІНФЕКЦІЙНИМ захво-
рюванням! І тут на перше місце виходять 

ускладнення, які супроводжуть цю тяжку хворобу – 
насамперед ускладнення течії такої хвороби як діабет 

(особливо першого типу), далі вже серцево-судинні 
захворювання. Відомі випадки, коли хворі потрапля-
ли до реанімації з класичними симптомами інфаркту, 
на це вказували дослідження ЕКГ та високий вміст у 
крові речовин, які свідчать про пошкодження міокар-
да. Подальші аналізи показували збільшення серця і 
пошкодження на ньому, але коли лікарі вводили бар-
вник у коронарні артерії аби знайти місце закупорен-
ня, що вказувало б на інфаркт, вони нічого не виявля-
ли. Лише згодом діагностувався COVID -19. Як вірус 
атакує серце і кровоносні судини — це залишається 
загадкою, але багато вчених і лікарів у своїх звітах по-
казують, що таке трапляється доволі часто, зокрема 
іноземні фахівці публікують дані про те, що у значної 
частини пацієнтів, що лікувалися в Уханю (Китай) від 
COVID -19, було знайдено ознаки пошкодження міо-
карда. Схоже, що пошкодження поширюються також 
і на кров.   Ми вже знаємо з українського досвіду, що 
інфекція може також призвести до звуження крово-
носних судин. З’являються повідомлення про ішемію 
тканин пальців. Це результат скорочення кровотоку, 
що може спричинити хворобливе розпухання пальців 
і відмирання тканин та інших тяжких наслідків для 
здоров’я. Якщо COVID-19 вражає кровоносні суди-
ни, тоді цим можна пояснити  те, чому в пацієнтів з 
пошкодженими від впливу інших хвороб судинами 
(скажімо, у діабетиків і гіпертоніків) вищий ризик за-
хворіти на COVID19.  Отже, як я й казав – лікування 
наслідків COVID-19 – це буде велика проблема для 
усієї медичної системи України.

Н.Д. – Який вихід? Як вберегтися? Ці питання 
наші читачі надсилають нам. А я переадресовую до 
Вас?

В.Л. - Повинна бути потужна профілактика і масо-
ва вакцинація (в те, що вакцину від Covid-19 незаба-
ром буде винайдено – я вірю). Карантинні заходи, які 
були введені в нашій країні ще 19 березня, я думаю ба-
гатьох, я б навіть сказав, сотні тисяч громадян Украї-
ни врятували від смертельних результатів.  Інше пи-
тання, що є певні наукові дослідження, які говорять 
про те що, пацієнти які мали щеплення БЦЖ (Єдина 
наявна вакцина для щеплення проти туберкульозу, 
вперше використана 1921 року. Входить до переліку 
основних лікарських засобів ВООЗ – Ред.»Н.Д».), у 
значно меншій мірі хворіють на коронавірус. Ну, я 
можу навести простий приклад: в Західній Німеччині 
люди хворіють у десять разів частіше, аніж у Схід-
ній. Натомість уряд НДР (Німецької Демократичної 
Республіки - держави, що існувала до об’єднання 
Німеччини - ред. «НД») свого часу, зробив БЦЖ – 

обов’язковим для населення Східної Німеччини і на 
тій території, старші покоління німців були щеплені, 
як кажуть, поголівно!  На такі ж роздуми наштовхує 
ситуація в сусідніх Іспанії і Португалії, ці дві країни 
мають фактично ідентичне географічне розташуван-
ня, але у Португалії, щеплення БЦЖ  є в протоколі 
вакцинації, а у  Іспанії немає. Тож співвідношення 
хворих і померлих у цих країнах різняться у десятки, 
навіть сотні разів! Це наштовхує на певні роздуми...

Н.Д. – Як ви охарактеризуєте поточну епідемічну 
ситуацію, люди починають потихеньку розслабляти-
ся…

В.Л. – Я б цього дуже не радив! Тому що коро-
навірус – прогресує! Жодного «плато» (стабілізації 
чисельності випадків зараження на COVID-19 – 
ред.»НД») ми формально ще не досягли! І не тому, 
що ми погано боремось з епідеміїю, у нас, я маю на 
увазі, у медиків, слава Богу був час для того аби під-
готуватися. Всі заклади, навіть не спеціалізовані, такі 
наприклад, як наш Інститут, ми повністю перейшли 
у режим роботи в умовах епідемії: ми підготували 
роздільну можливість для ізоляції пацієнтів - як з 
коронавірусом, так і з підозрою на коронавірус, окре-
мо для пацієнтів, які не пройшли діагностику. Вже з 
минулого тижня (з 11.05. –ред. «НД»), нам дозволили 
проведення планових операцій. До цього, ми прово-
дили тільки екстрені операції й якщо до карантину, 
скажімо, ми виконували сорок п’ять - п’ятдесят опе-
рацій на день, то під час нього - від шести до десяти 
й при тому це  були саме екстрені операції, без прове-
дення яких людина могла б померти. Зараз ми почали 
поступово повертатися до звичного ритму роботи, 
усіх без виключення перевіряємо на коронавірус і 
якщо у пацієнта реакція негативна, ми його приймає-
мо на планову хірургію.

 Н.Д. - Питання до вас не як до директора інсти-
туту серця, а як до Академіка з медицини. Що буде 
після епідемії? Всі люди зараз переживають за своє 
здоров’я… Але воно напряму залежить від  загально-
го стану здоров’я нації? Чи не так?

В.Л – Звучить парадоксально, але я впевнений у 
нашій системі охорони здоров’я. Наше громадське 
здоров’я і раніше переживало страшні часи, серед 

яких  безкінечне «реформування».  Після коронавіру-
су, ми теж виживемо і як нація, і як держава! Нашому 
керівництву, вистачило розуму й відповідальності за-
стосувати усі необхідні заходи, які дозволили прово-
дити необхідне лікування наших пацієнтів, і зрештою, 
задіяні були усі медичні, лікувальні, реабілітаційні за-
ходи аби зберегти здоров’я населення України, саме 
тому  стало можливим нинішнє зниження каран-
тинних умов. І тут важливими й показовими будуть 
перші два тижні після зниження, тому що, на жаль, 
може бути другий сплеск… друга хвиля. Це буде за-
лежати від того, яка свідомість у нас з вами, у всіх 
наших громадян, а також від подальшої готовності 
української медицини цих громадян лікувати, реа-
білітовувати, діагностувати… Бо діагностика є дуже 
важливим чинником стримування епідемії! Ще одна 
дуже велика проблема - це те що коронавірус мутує.  
Вчені всього світі звітують, що з листопада 2019 року 
- по кінець квітня 2020, ми вже маємо одинадцять му-
тацій коронавірусу, тобто якщо раніше ми говорили, 
що хворіють лише літні й хворі, то наразі й молоде на-
селення і діти - хворіють теж! Щоправда, переважно 
ті з них, хто мають супутні захворювання. Тому нам 
потрібно  дуже уважно і акуратно виходити з каран-
тинних умов: послаблення повинно бути адекватним 
і чітко враховувати епідситуацією, яка є в країні. До 
речі, я вважаю, що саме завдяки вчасній реакції і міт-
тєвому реагування влади на загрози коронавіруса, на 
порівняння із іншими країнами світу, у нас, Слава 
Богу, дуже низька летальність - в середньому вона 
становить - становить 2,7 %.

Інтерв’ю провів – Олег Спорников
(Продовження у наступному друкованому номері «Нової Доби»)
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«ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» постачає те-
плову енергію для населення смт. Глеваха, 
Васильківський район, Київська область. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 № 869 «Про забез-
печення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово - комунальні послуги» 
та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, 
будівництва та ЖКГ України від 05.06.2018 
№ 130 «Порядок інформування спожи-
вачів про намір зміни цін/тарифів на ко-

мунальні послуги з обґрунтуванням такої 
необхідності» ТОВ «Укртеплогенерація» на 
підставі статті 20 Закону України «Про те-
плопостачання», опублікованими та затвер-
дженими головою Держенергоефективності 
від 25.03.2020 року середньозваженими 
тарифами на теплову енергію, вироблену 
з використанням природного газу, для по-
треб населення, установ та організацій, що 
фінансуються з державного чи місцевого 
бюджету, її транспортування та постачання 

планується переглянути та встановити на-
ступний тариф на теплову енергію:
- 1 428,48 грн./Гкал з ПДВ - для населення
 Зауваження і пропозиції фізичних та юри-

дичних осіб, їх об’єднань приймаються про-
тягом  7 днів з дня опублікування на адресу: 
ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», код ЄДРПОУ 
41347213, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 
18/24. 

ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» інформує споживачів про намір перегляду тарифу на теплову енергію.
Оголошення про намір перегляду тарифу на теплову енергію ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

Розрахунок тарифу на теплову енергію:
- для населення:

Відомо, що крупні агрокомпанії та агрохол-
динги, наразі фактично самостійно формують 
сільгоспполітику у державі. Тому «Нова доба» 
відслідковує, що саме сіють велики агрофірми 
на тисячах своїх гектарів.

ТОВ «Агропроммаш»
Земельний банк підприємства становить трохи 
більше 5 тис. га, сівозміна якого виглядає так: 
озимий клин, близько 1 тис. га, складають пше-
ниця, ріпак та жито; що стосується ярих культур, 
то сіють соняшник і кукурудзу.  Насіннєвий ма-
теріал обирають таких брендів, як KWS (жито), 
Syngenta (соняшник), Limagrain (кукурудза) та 
вітчизняна селекція пшениці.  Євгеній Закваць-
кий, керівник підприємства: «Ріпак в цьому році 
відновив вегетацію раніше, ніж звичайно, — ви-
кинув бутон тижнів на півтора раніше. Але ніхто 
не здогадувався, що будуть такі морози в берез-
ні-квітні, що істотно вплинуть на його розвиток. 
Сюди ж додається нестача вологи. Не найкраща 
ситуація і з пшеницею. Загалом, стан цих двох 
культур поки оцінив би на трійку», — зауважив 
Євгеній Заквацький. Із хворобами та шкідни-
ками в поточному сезоні проблем не мали, за 
словами Євгенія Заквацького, навіть ще не заку-
повували основну масу засобів захисту. У зв’язку 
з нетиповою ситуацією тут відмовились в цьому 
році від ґрунтової гербіцидної схеми і залишили 
тільки страхову. 

Компанія «Агро-С»
Сьогодні підприємство, що входить в структуру 
агроіндустріального холдингу МХП, обробляє 27 
тис. га посівних площ. Озима  пшениця займає 
2424 га (9%), озимий ріпак — 1038 га (3,8%), ку-
курудза на зерно — 12527 га (46,4%), соняшник 
— 9800 га (36%), соя — 1000 га (3,7%), кукурудза 
на силос — 30 га, багаторічні трави — 56 га. «У 
минулому році у нас було просідання цін по сої. 

Тому в поточному ми змушені були збільшити 
посіви соняшнику. Якщо в 2019 р. посівні площі 
культури займали 20% від загального зембанку 
компанії, то зараз сіємо 36%. Подивимося рік-
два, якими будуть ціни на ринку. На 5% (2 тис. 
га) збільшили і площу під кукурудзою. При цьо-
му на 7% зменшили посіви сої», — пояснює Ві-
ктор Дорошенко, головний агроном підприєм-
ства. Сівба озимих культур восени проходила в 
складних умовах — нестача вологи супроводжу-
вала всі процеси.  Попередником озимої пшени-
ці майже всюди був ріпак. До сівби приступили 
1 вересня. До посівів, незважаючи на складні 
погодні умови, нарікань не було, в зиму ввійшли 
нормально, так само з неї і вийшли. Весняні мо-

рози дещо пошкодили рослини, але неістотно, 
центральний пагін не ушкоджений і колос та-
кож. Ріпаків, знову ж таки, через дефіцит вологи 
тут посіяли менше, ніж планували, — 1,9 тис. га, 
замість 2,5 тис. га. Із них 900 га навесні пересі-
яли соняшником, адже сходи були слабкі або 
зовсім відсутні. У цьому році через дефіцит во-
логи тут скоротили кількість добрив — загалом 
на 30% під всі культури. З осені на полощі під 
кукурудзу та соняшник вносили аміачну воду, 
навесні додали по 50 кг/га NPK. Також на 40% 
площ внесли РКД, а в наступному році на 100% 
площ під кукурудзу і соняшник даватимуть рідке 
добриво. Планують далі ще додати по 100 кг/га 
добрива КАС, якщо вологи вистачатиме. До того 
ж, тут вирішили на 5% зменшити норми висіву 
на просапних культурах, що також пов’язано з 
нестачею вологи. До весняної посівної тут при-
ступили 3 квітня, на кілька тижнів раніше, ніж 
зазвичай. Хоча не надто поспішали, бо темпера-

тури не дуже відповідали. Зерно лежало в землі 
близько 20 днів і рослини тільки зараз почина-
ють сходити. За прогнозами, повністю засівати 
поля тут завершать в перших числах травня.  

Агрокомпанія «HarvEast»
На посівних площах у Київській області виро-
щують озиму пшеницю та кукурудзу. «Сіяли 
ще озимий ріпак — 500 га. Але вже восени його 
списали. Бо опадів не було і сходів нормаль-
них не отримали. Прощі, що були відведені під 
нього якраз пересіваємо кукурудзою», —   за-
уважив Євген Казєєв, директор з рослинництва 
агрокомпанії. Євген Казєєв, директор з рос-
линництва «HarvEast»Євген Казєєв, директор 
з рослинництва «HarvEast». Передував озимій 
пшениці ріпак, падалиця якого стала з’являтись 
на посівах. Тому їх обробили гербіцидом Еве-
рест. А навесні вже гербіцидів не давали, тільки 
фунгіцид та інсектицид. Добрива, а саме карба-
мід у нормі 220 кг/га внесли в лютому, адже тоді 
мали вологу. Тому азотом забезпечені.  Стан ози-
мої пшениці наразі охарактеризовують, як задо-
вільний. За словами Євгена Казєєва, вона дещо 
відстає у рості, бо морози зачепили її. Також він 
зазначає, що при закладці колоса були низькі 
температури, що, безумовно, позначиться на 
його формуванні. Наразі тут сіють кукурудзу. 
З цим не поспішають, бо температури низьку-
ваті. Сіють на площах, які краще прогрілись. У 
компанії розповідають, що також працюють над 
зменшенням витрат. Наразі, через нестачу воло-
ги, вирішили зменшити норму висіву кукурудзи 
— не 75-80 тис/га, а 67

Використано матеріали сайту: 
https://superagronom.com
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Історія Баришівського району йде ніби по спіралі. 
«Моя Київщина» і «Нова Доба» розпочинають нову 
серію розповідей про історію створення районних 
центрів та міст області під назвою «Київщина істо-
рична». Бо хто не знає свого минулого, той не вартий 
свого майбутнього

Щоб ніяким  чином не порушувати  історичну 
справедливість, розповіді будуть вестися в алфавіт-
ному порядку. Київська область має на даний час 25 
районів, з них 15 – з центрами у містах, 9 – у селищах 
міського типу, а ще 1, Києво-Святошинський – один 
з найбільших та найбагатших районів, має центр в 
столиці, місті Києві, але сам Київ не входить до скла-
ду району. Доки не помінялася мапа області  після 
запланованого в недалекому майбутнього територі-
ального переділу та укрупнення районів, згідно яких 
за планом Міністерства регіонального розвитку у Ки-
ївській області хочуть зменшити кількість районів із 
25 до п’яти чи навіть до чотирьох, хочемо  розповісти 
про історію створення та розвиток  районів Київської 
області.

Розпочнемо з Баришівського району. Баришів-
ський район знаходиться в мальовничій долині річок 
Трубіж та Недра на Лівобережній Україні.

Центром району є селище міського типу Баришів-
ка, походження назви якого  остаточно не з’ясоване. 
У  Троїцькому літописі у 1125 році  вперше  його зга-
дано  як городище Баруч. Можливо,  що походжен-
ня назви Баришівки пішло  від слова «бариш», тобто 
«дань», бо за переказами якраз на цьому місці про-
ходив прикордонний рубіж, що слугував пропуском 
для іноземних купців. Виникнення цього поселення 
пов’язане з розквітом Переяславського князівства. 
Згідно з археологічними дослідженнями, у Баручі 
розміщалась кіннота княжого війська, а городище, 
що розташувалося на горбистому березі Трубайла 
(Трубіжа) було укріплене земляним валом. Лежав Ба-
руч на важливому шляху Переяслав – Остер, і разом 
з городищем Бронь – Княж (Пристроми) утворюва-
ли оборонну зону на підступах до столиці князівства. 
Проте в першій половині ХІІІ ст., як і інші міста та 
поселення Київської Русі, Баруч руйнують війська 
монголо-татар. Відбудували Баришівку у другій по-
ловині XVI ст. козаки, селяни-втікачі і ремісники з 
Ходоркова, Ржищева, Дивина та інших міст і сіл Пра-
вобережжя. За часів польського панування на Ліво-
бережжі, Баришівка знаходилась у руках то одних то 
інших польських магнатів.

Існує кілька версій походження назви селища. 
Деяні  дослідники подають відомості про існування 
на місці сучасної Баришівки володіння київського 
князя Бориса (XI ст.) — Борисівки, в народній вимові 
Баришівки ( для прикладу - сусідній Бориспіль місце-
ве населення називає Баришпіль).

Історія Баришівщини тісно пов’язана із драма-
тичною історією України. Пращури краю захищали 
свою незалежність у битвах із Золотою ордою, литов-
ськими феодалами та польською шляхтою. Гучною 
хвилею прокотились по баришівський землі народні 
повстання під проводом Северина Наливайка, Пав-
люка й Острянина.

Споконвіку славилися ці землі родючими полями, 
табунами худоби. Тут збирали мед, здобували торф, 
навіть займалися виробництвом шовку. Церкви Ба-
ришівського району  надзвичайно вишукані і їх архі-
тектурі  можуть позаздрити навіть храми великих міст. 
Археологічні знахідки підтверджують, що багато віків 
тому (II тис. до н. є. — II ст. н. є) на місці сучасного 
Селища жили люди,  і такий факт також дає право 
цій місцевості пишатися своїм минулим. На терито-
рії району до наших днів збереглися: 1 кам’яна і 7 де-
рев’яних дореволюційних церков, враховуючи що до 
революції їх було 24 дерев’яних і 3 кам’яні. 

Дуже цікава церковна історія Баришівки. ЇЇ на-
зивають «містечком о шести церквах». Досліджуючи 
історію церков Баришівки, краєзнавці підняли солід-
ний пласт забутої історії містечка. Наприклад, відо-
мий в історії полковник Іван Сулима виявився пара-
фіянином Баришівської церкви Різдва Богородиці; 
церковний хорист Павло Семенович Читаєнко співав 
у хорі відомого українського композитора Якова Се-
меновича Калішевського, а після вбивства імперато-
ра Олександра ІІ з Чернігівщини до Баришівки пере-
їхала родина священника  Івана Кибальчича. Завдяки 
архівним дослідженням, легендарна церква на лівому 
березі Трубежа, що «пішла» під землю, набула істо-
ричних обрисів, хоча письмових відомостей про це 

нема. У документах за 1746 рік згадується стара і но-
возбудована церкви великомучениці Варвари. Кра-
єзнавці зійшлися на тому що, ймовірно, той храм із 
народних оповідей і був храмом великомучениці Вар-
вари і тому було внесено пропозицію: на п’єдесталі,  
де раніше був пам’ятник Леніну, встановити скуль-
птуру святої Варвари, покровительки баришівчан.

До складу Баришівського району входить місто Бе-
резань, яке було засноване переселенцями з Правобе-
режної Україн, що  тікали сюди від гніту феодалів, на 
початку XVII ст . Згадка про нього вперше з’являється  
в ділових паперах Київського воєводства за 1616 р.

Березань розташована в східній частині Київської 
області на р. Недрі, лівій притоці Трубежа. Березові 
гаї, що були тоді в цій місцевості, певно, і дали  йому 
назву.  І нині в місті багато берези, що прикрашає та 

робить неповторними його краєвиди.
З 30 червня 1994 р. Березані надано статус міста 

обласного підпорядкування. Територія населеного 
пункту Березань — 0,33 км², що становить 0,12 % за-
гальної площі Київської області.

Місцеві краєзнавці з гордістю  демонструють міс-
це, де Тарас Шевченко, перебуваючи  у 1843 році  в 
Березані, писав вірш «Розрита могила».  Залишки 
кургану можна побачити і тепер.

 А ще  в місті працює краєзнавчий музей, в якому є 
зал з незвичайною експозицією, що  відтворює різно-
маніття флори та фауни цього куточка Київської об-
ласті. Тут можна не тільки побачити рідкісних в наш 
час тварин, але й почути голоси природи, які записані 
на магнітофоні і супроводжують екскурсії.

Баришівський район утворений 7 березня 1923 
року.  Станом на сьогодні територія району складає 
957,6 кв.м . Площа сільськогосподарських угідь – 77,3 
тис. га. Водні ресурси займають 1010,7 га. У районі 
налічуються 33 населених пунктів, діють одна селищ-
на рада та 20 сільських рад. Населення району стано-
вить 34,8 тис. жителів. Річки району- це ліві притоки 
Дніпра. Річка Трубіж з притоками Недрою та Ільтою, 
Красилівкою та Сухоберезицею.

Початок двадцятого століття ввійшов в історію ре-
гіону  трагічними сторінками. Це - громадянська вій-
на, голодомор та Велика Вітчизняна війна. За період 
Голодомору в Баришівському районі померло згідно 
архівних даних 9344 чоловік (переважно діти).

Згідно з постановою Всеукраїнського Централь-
ного Виконавчого Комітету від 7 березня 1923 року 
в  Україні  у зв`язку з проведенням реформи адмі-
ністративно-теритоторіального  устрою, замість 14 
повітів було створено 7 округів, замість 247 волостей 
– 111 районів. В склад Київського округу ввійшло 20 
районів, в тому числі – і Баришівський.  У 1925 році 
в селах працювали сільськогосподарські та споживчі 
товариства, діяла відома комерційна школа, в якій 
викладали  Микола Зеров, Юрій Клен. Слави набула 
школа кобзарського мистецтва. Неперевершені ше-
деври творились руками веселинівських майстринь 
вишивки – Ганною Собачко-Шостак, Ликерою Ци-
бульовою, Марією Щур та іншими.

Є ще одна  важлива сторінка  в історії Баришівки, 
так звані «Баришівські Крути», коли  біля села Коржі 

Баришівського району   козацька сотня села Воронь-
ків, а також Бориспільська і Баришівська козацькі 
сотні УНР на чолі з отаманом Іваном Черпаком  в 
нерівному бою зупинили наступ більшовиків та їх 
бронепоїздів, тим самим давши можливість уряду 
молодої Української республіки (УНР) евакуювати-
ся з Києва до Житомира. Вони були підло зраждені 
та багато з них розстріляні з ворожих гармат, а опіс-
ля втоплені в річці більшовиками. Шкода лише, що 
бронепоїзди, які розстріляли українців, стоять тепер 
у вигляді пам’ятників, а  про відважних козаків довго 
замовчувала влада та зрідка згадують історики, міс-
цеві поети, дослідники невідомих сторінок  життя 
району.

За два роки фашистської окупації гітлерівці зни-
щили тисячі громадян, спалили ряд сіл, вивезли на-
родне добро до Німеччини. Визволили район війська 
136-ї стрілецької дивізії Воронезького фронту 21 ве-
ресня 1943 року. У період післявоєнної відбудови Ба-
ришівська МТС першою в області відновила роботу, 
великими темпами велося будівництво промислових 
підприємств,  виробництва та переробки  сільгосп-
продукції, введення в дію шкіл зі спортзалами, їдаль-
нями, навчальними кабінетами.

У 80-90 роки в Баришівці споруджено спортив-
ний комплекс, центр позашкільної роботи «Мрія», 
меморіал «Слава» загиблим на фронтах Великої Ві-
тчизняної війни, скульптурний пам’ятник воїну біля 
с.Борщів,  який уособлює мужність і героїзм захисни-
ків древнього Києва. Територіальний устрій району 
зазнав значних змін після Чорнобильської трагедії: 
було побудовано біля десятка нових поселень, район 
прийняв більше 9 тисяч жителів Поліського краю – 
переселенців із зони підвищеної радіації.

На сьогодні Баришівщина – потужний регіон 
столичної області. Головний сектор економіки райо-
ну- аграрний. Це рослинництво, тваринництво, пта-
хівництво. Провідними галузями економіки району 
є: харчова, хімічна, деревообробна. Дружні стосунки 
між Баришівською районною державною адміністра-
цією та магістратурою міста Пуллах, що знаходиться 
в долині річки Ізар в Німеччині тривають вже більше 
чверті століття. Гуманітарна допомога, культурні, ін-
телектуальні, громадські зв’язки – все це неповний 
перелік співпраці баришівчан з німецькими друзями. 

Особливу увагу побратими із Пуллаха приділяють 
розвитку соціальної сфери району. Щороку гумані-
тарну допомогу отримують соціально-незахищені 
категорії громадян усіх населених пунктів Баришів-
щини: ветерани війни та праці, інваліди, вдови по-
мерлих військовослужбовців, одинокі пенсіонери, 
багатодітні та малозабезпечені сім’ї. Друзі з німець-
кого міста допомогли у придбанні дороговартісного 
та потрібного медичного обладнання, техніки та ав-
томобілів медслужби, передали баришівчанам понад 
500 велосипедів, сучасні  пожежні автомобілі та ба-
гато всього іншого, посприяли ремонту приміщення 
Територіального центру для соціально незахищених 
осіб, що знаходиться в селі Перемога.

В 2009 року був впроваджений новий вид послуг 
– розвезення гарячих обідів 32-ом підопічним відді-
лення соціальної допомоги вдома жителям населених 
пунктів Перемоги, Гостролуччя, Селище, Рудниць-
ке, Лук’янівка. Автомобіль для цього проекту також 
привезли в  Баришівку німецькі друзі. Це соціальний 
проект «Їжа на колесах», який  функціонує і до цього 
часу. 

Як відомо, історія йде по спіралі. І тепер новітні 
герої захищають рубежі України, кладуть свої молоді 
життя. Баришівщина – не виняток. Її доблесні сини 
полягли в боях  на неоголошеній війні на сході Укра-
їни. Тепер до історичних пам’яток та обелісків райо-
ну додалася дошка пам’яті (меморіальний комплекс 
Слави Героям АТО). 

Але історія продовжується попри все...

Тетяна Іванчук, 
журналіст порталу «Моя Київщина»

КИЇВЩИНА ІСТОРИЧНА: 
ЧОМУ БАРИШІВКУ НАЗИВАЮТЬ 
«МІСТЕЧКОМ О ШЕСТИ ЦЕРКВАХ»

Церква Благовіщення Діви Марії – назавжди втрачений об’єкт 
архітектурної спадщини Баришівка.  Фото Г.Павлуцького

На фото Дзвіниця Успенської церкви (м. Баришівка)

Баришівка. Фото: barvisnik.com.ua
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Київська обласна газета «Нова 
Доба» є зареєстрованим 

друкованим громадсько-політич-
ним виданням призначеним 

для широкого кола читачів Київсь-
кої області

«Нова Доба» видається з початку 
2018 року і розповсюджується

 в усіх містах і селищах Київської 
області. 

Громадсько-політична тематика 
займає певне місце на шпальтах 
«Нової Доби», але ви зустрінете 
тут і корисні поради і розважальні 
публікації. Тим часом проблеми жи-

телів столичної області є 
пріоритетним напрямком у роботі 

журналісів «Нової Доби».
Наша газета призначена для затиш-

ного сімейного читання у 
родинах, які цікавляться життям 

рідного краю. 

Ми не є політичним проектом і не 
віддаємо переваги яким-небудь 
певним партіям чи громадським ор-

ганізаціям

Шановні читачі! 
Київська обласна газета «Нова 
Доба» – це завжди цікаві та важливі 

події столичного регіону.  
Підписуйте газету у будь-якому 
відділенні “Укрпошти” в Києві та 

Київській області.

Наш передплатний індекс 60851

Лише у першому кварталі діє 
спеціальна акційна ціна: 
1 місяць – 4 грн. 70 коп.  
3 місяці – 14 грн. 10 коп. 

ГО «Садове товариство «Прибережний», повідомляє 
ГО «Садове товариство «Журавлі» (код ЄДРПОУ 26473316), 

про те що 
Договір «Про спільне використання технологічних мереж» 

№ 2 від 05.10.2004 р. 
був припинений 19 квітня 2020 року.

Для уникнення ситуації припинення постачання 
електричної енергії, просимо Вас негайно вийти 

на зв’язок з ГО «Садове товариство «Прибережний»
 для врегулювання цього питання. 

Контактний номер тел.: +38 066 990 9544

ОГОЛОШЕННЯ

ДIМ. САД. ГОРОД
Навіть на карантині: працюємо на власній ділянці

Середина червня - саме час подумати 
про поживні речовини для ваших підопіч-
них на дачній ділянці. Це період інтенсив-
ного росту кореневої системи, бруньків і 
пагонів. Що ж люблять різні овочі?

Будь-яку підгодівлю потрібно поєд-
нувати з поливом. Бажано підгодовувати 
овочеві культури вітамінами і мікроелемен-
тами раз в 10-12 днів. Червень - місяць кри-
тичний, тому без додаткового харчування 
овочі можуть загинути.

У наш час існує величезний вибір до-
брив для городніх культур.

Низькородючий грунт підживлюють 
органічними добривами - гноєм, послідом, 
золою.

Якщо рослина зупиняється в рості, а її 
листя світлішають, значить йому не виста-
чає азоту. Застосовуйте азотні добрива, 
наприклад, селітру. Їх додають на початку 
місяця, приблизно через два тижні після 
посадки рослин. У другій половині червня 
слід перейти на інші види добрив: мікрое-
лементи, калій, суперфосфат.

Перешкодити зростанню овочів можуть 
шкідники. У червні набирає активність тля. 
Проти неї обприскуйте рослини мильним 
розчином з золою, в ньому міститься калій.

У червні можна сміливо користуватися 
мідним купоросом, борною кислотою, мар-
ганцем. Але ці препарати протипоказані в 
жарку погоду, коли волога випаровується 
дуже швидко. Тому використовуйте їх тіль-
ки в прохолодні вологі дні.

Особливо корисні практично для всіх 
культур органічні трав’яні настої. Готують їх 
з будь-яких рослин, навіть з бур’янів, тіль-
ки без насіння. Можна додати яєчну шка-
ралупу, дріжджі, сіно, кісткове борошно, 
золу, мед. Траву заквашивают з розрахунку 
1 кг трави на 10 л води. Бочка закриваєть-
ся склом або чорною плівкою, залишивши 
щілину для доступу повітря. Під проме-

нями сонця трави починають бродити, і, 
щоб уникнути неприємного запаху в настій 
додають спеціальні мікробіологічні препа-
рати, що продаються в магазинах для садів-
ників. Готовий настій розводять водою з ро-
зрахунку 1:10 і поливають овочеві культури.

Що люблять різні овочеві культури 
в червні?

Помідори - суперфосфат (1,5 столові 
ложки) і органічний настій (0,5 л на 10 л 
води).

Огірки - комплексні добрива (гній, ко-
ров’як, послід, торф, компост), сульфат 
калію, сечовина, органічний настій.

Перець, баклажани - комплексне до-
бриво (1 столова ложка на 10 л води).

Капуста - органічний настій, деревна 
зола, комплексне добриво.

Картопля - деревна зола.
Кабачки, гарбуз - органічний настій, 

комплексне добриво.
Лук - суперфосфат, комплексне міне-

ральне добриво (азотні, калійні, фосфорні, 
а також окремі мікроелементи.

Морква - азотні добрива, сечовина, бор-
на кислота.

Селера - комплексне добриво, органіч-
ний настій.

Часник - суперфосфат.

Багатих вам врожаїв і здорових рослин!

(продовження у наступному номері «НД»).

Буяє довгоочікувана весна. І недивлячись на карантин, вже зовсім скоро сад 
оговтається від важких холодних буднів і задихає повною груддю. Кожен дбайли-
вий господар розуміє важливість своєчасного та розумного підходу до виконання 
весняних робіт. Адже саме від правильного догляду за садом залежить здоров’я, 
краса та родючість рослин..

Продовження, початок у номері НД 14(24)


