
НОВА ДОБАНОВА ДОБА w
w

w
.n

ov
ad

ob
a.

ki
ev

.u
a

Київська обласна газета №12(23) Квітень 2020

Верховна Рада прийняла в цілому 
законопроект №3275 спрямований на 
забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку з поши-
ренням коронавірусної хвороби. 

Так, Закон надає право держпідпри-
ємствам, які є одночасно виробника-
ми спирту та дезінфекційних засобів 

використовувати вироблений ними 
спирт етиловий денатурований для ви-
робництва дезінфекційних засобів без 
наявності зареєстрованих витратомі-
рів-лічильників спирту етилового на 
лінії виробництва. Але тільки за умови 
обладнання кожного місця відпуску де-
зінфекційних засобів засобами обліку 
виробленої продукції, що відповідають 
вимогам законодавства та мають пози-
тивний результат повірки або оцінки 
відповідності, проведені відповідно до 
законодавства.

Також Закон передбачає допомогу по 
частковому безробіттю.

ДОДАТКОВІ ВИПЛАТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: 

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАНПРО ЗАДИМЛЕННІСТЬ 
ПОВІТРЯ НА КИЇВЩИНІ
ВИПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ

Стаття 3 Конституції України говорить 
нам про те, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю.

Задля забезпечення конституційних 
норм, а також із метою запобігання по-
ширення гострої респіраторної хвороби 
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 надзвичайною ситуацією слід розумі-
ти ситуацію на окремій території, за якої 
порушуються нормальні умови життя на-
селення.

Тобто, це може бути не лише епідемія 
вірусу, як сьогодні, а й стихійні лиха, по-
жежі, катастрофи та інші події, які можуть 
загрожувати життю або здоров’ю населен-
ня, а також можуть призвести до великої 
кількості жертв, завдати значних матері-
альних збитків чи унеможливити життя 
населення.

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ СТАРТУВАЛА

1 квітня стартувала перша в Україні 
Програма медичних гарантій – перелік 
медичних послуг, які держава гарантує 
пацієнту. Договори з Національною служ-
бою здоров’я України (НСЗУ) на надання 
медичних послуг за цією програмою ста-
ном на 2 квітня підписали 1640 закладів 
спеціалізованої медичної допомоги.

Ще 22 заклади очікують на підписання, 
серед них 6 – комунальних і 16 – приват-
них. Отже, практично всі комунальні ме-
дичні заклади (районні, міські, обласні лі-
карні) країни увійшли в реформу та будуть 
отримувати кошти за договором із НСЗУ. 
Відсьогодні гроші «підуть» за пацієнтом у 
поліклініки та спеціалізовані заклади. У 
Київській області 60 медичних закладів 

спеціалізованої (вторинної та третинної) 
допомоги отримали пропозиції від НСЗУ 
про укладання договору. За Програмою 
медичних гарантій лікарні області отри-
мають 1,96 млрд грн протягом року. 

Загалом у Київській області підписано 
договорів на 64 пакети пріоритетних по-
слуг. 22 лікарні регіону уклали договори 
на медичну допомогу під час пологів, 6 
лікарень надаватимуть допомогу у склад-
них неонатальних випадках (допомога 
новонародженим). Якісну медичну допо-
могу у разі гострих інсультів за договорами 
із НСЗУ надаватимуть 7 лікарень, а в разі 
гострих інфарктів – дві. У 27-ми лікарнях 
Київщини будуть проводити безоплатні 
дослідження на раннє виявлення раку. 

Чи варто співвідносити поняття?

У 60-ти спеціалізованих медичних
закладах Київської області стартувала 

Програма медичних гарантій

Чи компенсуються скорочені 
через карантин зарплати?

Нині на вулиці потеплі-
шало, і як завжди у цю пору, 
в Україні почастішали випад-
ки навмисного спалювання 
сухої трави, залишків листя 
у лісосмугах та біля доріг, та 
сміття біля населених пунк-
тів. Ігнорування громадяна-
ми правил пожежної безпеки 
у вказаних випадках, а також 
при необережному пово-
дженні з вогнем під час пе-
ребування на відкритих тери-
торіях, призводить до різкого 
зростання кількості пожеж 
у екосистемах, а такі пожежі 
швидко поширюються, осо-
бливо у вітряні дні. Все ча-
стіше ми чуємо із новин про 
непоодинокі випадки таких 
пожеж.
Насправді, спалювання рос-
линності не тільки завдає 
шкоди довкіллю та здоров’ю 
людей, а й може перерости 
у неконтрольоване горіння, 
пошкодження нижніх части-
ни дерев, кущів та верхніх 
частин коріння, загрожувати 
знищенню будівель та споруд 
житлового сектору.

За даними Державної 
служби України з надзвичай-
них ситуацій — ліквідація 
таких пожеж відрізняєть-
ся від інших тривалістю та 
потенційною можливістю 
збільшення масштабів. Для 
їх гасіння потрібно залучати 
значну кількість рятувальних 
сил, пального і спецтехніки 
на тривалий термін. Адже на 
відкритій території в безвітря-
ну погоду вогонь може розпо-
всюджуватися зі швидкістю 
до 4-х кілометрів на годину, а 
у вітряну – до 30. Висота по-
лум’я сягає двох метрів, а при 
сильному вітрові з різкими 
змінами напрямку та швид-
кості, розмір таких пожеж 
протягом 15-30 хвилин збіль-
шується в 2-3 рази.

На теперішній час, актив-
но вживаються заходи для 
профілактики самовільно-
го випалювання сухої трави 
та післяжнивних залишків 
стерні. Так, лісові охоронні 
підприємства - посилюють 
заходи контролю, з метою 
ліквідації пожеж на стадії їх 

займання, а також масово 
проводяться рейдові перевір-
ки населених пунктів. А про 
виявлені факти інформують 
державну екологічну інспек-
цію та правоохоронні органи.

Нагадуємо, що за відповід-
но до статті 77-1 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення за самовіль-
не випалювання сухої рослин-
ності передбачена адміністра-
тивна відповідальність у 
вигляді штрафу – 170-340 
гривень для громадян. Ті самі 
дії, вчинені в межах територій 
та об’єктів природно-заповід-
ного фонду, - тягнуть за собою 
накладення штрафу на грома-
дян від 340 – 680 гривень. Крім 
того, статтею 245 Криміналь-
ного кодексу України перед-
бачена відповідальність за 
знищення або пошкодження 
лісових масивів, зелених на-
саджень навколо населених 
пунктів, вздовж залізниць, а 
також стерні, сухих дикоро-
стучих трав, рослинності або її 
залишків на землях сільсько-
господарського призначення 
вогнем чи іншим загально-
небезпечним способом. Таке 
правопорушення карається 
штрафом від 5 100 гривень до 8 
500 гривень, або обмеженням 
волі на строк від двох до п’яти 
років, або позбавленням волі 
на той самий строк.

А також, дії по самовільно-
му спалюванню сухої трави є 
порушенням вимог Законів 
України “Про охорону атмос-
ферного повітря”, “Про охо-
рону навколишнього природ-
ного середовища” та правил 
пожежної безпеки. 

Бережіть себе та природу, 
а у разі виявлення пожежі, 
просимо телефонувати за но-
мером 101.

А також нагадуємо, у ви-
падку якщо у Вас або Ваших 
родичів виникають правові 
питання, то консультацією 
професійного юриста, скла-
денням юридичних доку-
ментів, а за необхідності 
представництвом інтересів 
адвокатом, Ви можете скори-
статися у найближчому пункті 
доступу до безоплатної право-
вої допомоги.

Михайло Харін

Пожежі у області
 та відповідальність 

за підпали

Продовження на стор.3

Продовження на стор.4

Продовження на стор.3
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Важливо, що недивлячись на навалу коронавірусу, ви-
бори на місцях, які заплановані на 25 жовтня, пройдуть 
вже по новому Виборчому кодексу, який Парламент 
ухвалив наприкінці минулого року. По ньому, подібно 
до виборів Верховної Ради, обласні ради і міськради ве-
ликих міст (понад 90 тисяч жителів) будуть обиратися 
за відкритими партійними списками без мажоритарки. 
Депутатів міськрад малих міст (менше 90 тисяч), селищ-
них і сільських рад виберуть по багатомандатному ма-
жоритарною системою, коли виборець має тільки один 
голос, але переможців на окрузі буде 2-3, які ранжуються 
за кількістю набраних голосів. Втім, у Київській області 
лише два міста (окрім Києва) мають понад 90 000 жите-
лів – це – біла Церква і Бровари.  Натомість, планується 
зменшити суму застав для реєстрації на місцевих виборах 
партійних списків і кандидатів в мери. Після зміни фор-
мули розрахунку суми становитимуть часом сотні тисяч, 
а то мільйони гривень. Додамо, що вибори мерів великих 
міст пройдуть в два тури, а малих міст - у один тур.

Як ми обиратимемо мера і депутатів Київради!
Згідно новому законопроекту про столицю, який про-

штовхує  правляча партія- Голова КМДА лише нагляда-
тиме за радою та мером. Але він не зможе опротестувати 
рішення ради. Депутати Київради не отримуватимуть 
зарплат у розмірі 70 тис. грн, як було заявлено авторами 
законопроекту під час перших його обговорень. Депу-
тата не можна буде відкликати за пів року роботи через 
прогули сесій, хоча про це теж ішлося раніше. У столиці 
з’являться ратуші, районні виконавчі офіси й міський 
магістрат, а райдержадміністрації скасують. Упродовж 
півтори години комітет розглянув 852 поправки. Нар-
деп від «Слуги народу» Віталій Безгін залишив засідання 
комітету під час розгляду останніх поправок, бо вважає 
низку статей законопроєкту неконституційними. Зако-
нопроєкт «Про місто Київ – столицю України», ухвале-
ний у першому читанні, отримав понад 1000 поправок. У 
результаті роботи підгруп усі поправки було розглянуто 
протягом трьох місяців. 

Міський голова Віталій Кличко наполягав, аби зако-
нопроєкт передали на аналіз експертам Ради Європи. 
Голова профільного парламентського комітету Андрій 
Клочко раніше погоджувався з цією пропозицією й на-
віть сам спробував проштовхнути її 5 лютого без голо-
сування членами комітету. Проте не минуло й місяця, 
як 19 лютого на черговому засіданні комітету Клочко 
розкритикував пропозицію мера Кличка покладатися 
на іноземних фахівців і поставив на голосування розгляд 
852 поправок, за які й проголосували пачками в мега-
турборежимі за менш аніж 2 години. У результаті зако-
нопроєкт змінив свій початковий вигляд після того, як в 
результаті роботи профільного комітету ВРУ 348 правок 
було враховано, з яких 206 – враховано повністю, 122 – 
частково та 20 – редакційно. 

Що ж передбачає нова редакція законопроєкту?
Обов’язкове створення районних рад - раніше в Ки-

єві було 10 райрад, які мали б розвантажувати Київраду 
й забезпечувати якісніше представництво громади. Їхня 
кількість збігалася з кількістю районів. За головування 
Леоніда Черновецького з приходом до влади Партії ре-
гіонів їх ліквідували. У варіанті проєкту закону, проголо-
сованому в першому читанні, на території Києва визна-
чалися також 10 районів (ч.2 ст.4). Після доопрацювання 
в новій редакції кількість районів уже не зазначено. Рух 
«ЧЕСНО», звідки ми частково передруковуємо ці дані 
зазначає, що під час обговорення проєкту закону з гро-
мадськістю 4 жовтня 2019 року, депутат – мажоритарник 
від Києва - Дмитро Гурін зауважив, що районних рад 
буде щонайменше 50, по 10-13 депутатів у кожній, і всі 
вони розв’язуватимуть локальні проблеми того чи ін-
шого округу, як-от ремонт тротуарів, освітлення тощо. 
Що стосується меж районів, то їх визначатиме Київра-
да. Після доопрацювання законопроєкту можливість 

самих районів звертатися до міськради з пропозиціями 
щодо зміни меж вилучено (ч.5 ст. 4). У проєкті закону, 
ухваленому в першому читанні, чітко йшлося про те, що 
райрада як представницький орган територіальної гро-
мади створюється та ліквідується рішенням Київради. У 
райрадах передбачалося 20 депутатів. Після внесення до 
законопроєкту змін кількість депутатів райради не зазна-
чено, а серед суб’єктів, які можуть утворити або ліквіду-
вати райраду, є вже не тільки Київрада, а й територіальна 
громада міста. Яким чином це має відбуватися, з тексту 
проєкту закону не зрозуміло.

Замість райадміністрацій Києва – виконавчі офіси 
районів

У редакції проєкту закону, підготовленій до другого 
читання, районні адміністрації (не плутати з райдержад-
міністраціями (РДА), які новим законом не передбачені) 
дістали іншу назву – виконавчі офіси районів. Голову ви-
конофісу району (райвиконофісу) призначає райрада за 
результатами відкритого конкурсу. 

Цікаво, що в першій редакції строк дії контракту та-
кого очільника мав бути 2 роки. А в редакції до другого 
читання це обмеження зняли, зазначивши, що контракт 
закінчується з призначенням іншого голови та обран-
ням нового складу райради або достроково відповідно 
до його умов. Також припинити повноваження голови 
райвиконофісу можуть дві третини від загального складу 
райради чи за поданням міського голови більшість депу-
татів від складу ради. За задумом законотворців, райви-
конофіси взаємодіють з Київським магістратом, забез-
печуючи постійну комунікацію та інформаційний обмін.

Депутати Київради не дочекалися зарплати
Раніше, у попередній редакції закону, було зазна-

чено, що депутати Київради – посадові особи. Отже, 
вони мали отримувати зарплату. Як пояснював Гурін в 
інтерв’ю Руху «ЧЕСНО», парламентарі вивчали досвід 
інших країн щодо оплати праці депутатів. Пізніше на 
своїй сторінці у Facebook нардеп написав, що депутати 
міськради повинні одержувати за роботу по 70 тисяч 
гривень. Аде у новій редакції законопроєкту довелося 
відмовитися від виплати зарплати всім депутатам Ки-
ївради. Тільки секретар і голова бюджетної комісії пра-
цюватимуть на постійних засадах. Також міськрада може 
визначити й іншу комісію, очільник якої одержуватиме 
зарплату. Рядовим же депутатам Київської міської ради 
з коштів бюджету столиці відшкодовуватимуть витрати, 
понесені під час здійснення депутатських повноважень, і 
виплачуватимуть компенсацію.

Водночас законопроєкт ураховує конфлікт інтере-
сів і переводить його у площину несумісності. Київрада 
набуває права достроково припинити повноваження 
депутата, який порушить перелічені вище вимоги щодо 
несумісності.

Чому прибрали відкликання депутата за прогули? 
Із проєкту закону до другого читання прибрали поло-

ження про дострокове припинення повноважень депу-
тата за умови його відсутності протягом пів року більш 
ніж на половині пленарних засідань Київради. При цьо-
му залишається норма про припинення повноважень 
депутата за прогули відповідно до закону «Про статус 
депутатів місцевих рад», тобто за пропущення понад 50% 
засідань сесій і/або комісій упродовж календарного року. 
Ця норма закону стосується депутатів усіх рад, зокрема 
й міста Києва.

Хто може вносити проекти рішень?
У законопроєкті, ухваленому в першому читанні, 

вносити проєкти рішень на розгляд Київради могли її 
депутати, мер або його заступники (у разі делегування 
таких повноважень), а також райради. Після опрацю-
вання пропозицій до другого читання тепер це можуть 
робити й постійні комісії та загальні збори громадян. На 
сьогодні, відповідно до регламенту Київради, суб’єктами 
подання проєктів рішень є Київський міський голова, 
депутати Київради, заступник міського голови – секре-
тар Київради, постійні комісії Київради, виконавчий ор-
ган Київради (Київська міська державна адміністрація), 
загальні збори громадян, а також члени територіальної 
громади міста Києва в порядку місцевої ініціативи. Тепер 
рішення загальних зборів членів територіальної громади 
Києва, ухвалене більш ніж 1000 учасниками таких збо-
рів, може стати обов’язковим до розгляду на пленарному 
засіданні Київради. Також проєктом рішення може ста-
ти електронна петиція від громадян, яка зібрала понад 
10000 підписів. У чинному законі «Про столицю України 
– місто-герой Київ» дорадчим органом Київради є пре-
зидія. В обох редакціях нового законопроєкту дорадчим 
органом є колегія. Голови райрад при цій колегії мати-
муть право дорадчого голосу.

Статут територіальної громади
У попередній редакції законопроєкту був чіткіше 

описаний механізм укладення статуту територіальної 
громади міста. Ініціювати розроблення статуту чи змін 
до нього могли 20 тисяч членів територіальної громади 
шляхом зібрання підписів під петицією, або третина 
депутатів від загального складу Київради, або міський 
голова, або щонайменше третина складу райрад Києва. 

При цьому Київрада мала затверджувати статут за 
умови попереднього ухвалення відповідних рішень 
більшістю районних у місті Києві рад. Після внесення 
до законопроєкту змін конкретики поменшало, а за-
тверджувати статут повинна Київрада двома третинами 
голосів від свого загального складу. Київський магістрат 
є виконавчим органом 
Київської міської ради.

Мер та рішення Київради
На сьогодні міський голова працює за сумісництвом 

головою КМДА. У новому законопроєкті це прямо за-
боронено. Законопроєкт унеможливлює ситуацію, коли 
міський голова може зволікати з підписанням рішення 
міськради. Усі рішення міськради надаються меру у 
дводенний строк, і він має три дні, щоб їх підписати або 
відправити з обґрунтуванням на повторний розгляд. 
Якщо міський голова не надсилає рішення на повтор-
ний розгляд і не підписує його, то 5 днів по тому рішення 
підписує секретар міськради. Якщо мер таки подає рі-
шення на повторний розгляд, то рада повинна повторно 
розглянути його у двотижневий строк. Якщо рада двома 
третинами голосів від загального складу відхиляє заува-
ження мера й підтверджує ухвалене раніше рішення, то 
таке рішення набирає чинності. Відповідно до проєкту 
закону, міський голова матиме щонайменше трьох за-
ступників: 1) з питань фінансів; 2) керуючого справами 
магістрату; 3) головного архітектора. «Чи є керуючий 
справами службовцем місцевого самоврядування, чи він 
є політичною посадою? Чи він призначається мером, чи 
він обирається за конкурсом, як інші посади місцевого 
самоврядування на службі?» – запитує в Гуріна депутатка 
Шкрум, оскільки з тексту законопроєкту це не зрозумі-
ло. Гурін відповідає, що керуючого справами магістрату 
погоджує Київська міська рада, як і решту заступників 
міського голови, крім головного архітектора, якого при-
значають за результатами конкурсного добору. 

Голова КМДА як наглядач за мером і депутатами
Київська міська державна адміністрація, відповід-

но до проєкту закону, є місцевим органом виконавчої 
влади, входить до системи органів виконавчої влади та 
здійснює контрольно-наглядові й координаційні функ-
ції. Якщо сьогодні Віталій Кличко суміщає посаду мера з 
посадою виконавчої гілки – голови КМДА, то в новому 
законопроєкті це прямо заборонено. Проте інструмента-
рій очільника КМДА трішки урізали, забравши в нього 
право на протест. Якщо в першій редакції проєкту закону 
голова КМДА міг накласти протест на акт органу місце-
вого самоврядування та зупинити його дію на 5 днів до 
рішення суду, то тепер йому як інструмент реагування 
залишили тільки припис. Припис – це письмова вимога 
до органів місцевого самоврядування привести у відпо-
відність до Конституції України та українського законо-
давства свої рішення. Нагадаємо, Рух ЧЕСНО раніше 
вже аналізував, як зміниться життя киян після ухвалення 
нового закону про столицю (до затвердження поправок) 
і чи будуть у Києві ратуші та магістрат. Зауважимо, що, 
доки триває розгляд поправок до законопроєкту про ри-
нок землі,  Верховна Рада навряд зможе проголосувати за 
закон про столицю. Імовірно, він знову зазнає змін після 
обговорення законопроєкту в березні на комітеті Ради 
Європи у Страсбурзі.

Автор: Олег Спорников
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Кличко обраний Київським міським Головою. 2014 (архів редакції)

Сесія дніпровської районної у місті Києві ради (ліквідована 2010 р. )
Архів редакції
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 Надзвичайна ситуація може бути:
• загальнодержавною (ситуація, яка розвивається 

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

• регіональною (ситуація, яка розвивається на тери-
торії двох та більше адміністративних районів);

 • місцевою (ситуація, яка виходить за межі потенцій-
но 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 обся-
гу видатків відповідного бюджету);

• об’єктовою (ситуація, яка розгортається на терито-
рії об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не вихо-
дять 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, зокре-
ма:

• 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 на-
родного 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 стат-
ті 17 Закону України «Про правовий режим надзвичай-
ного 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, керівни-
ків державних підприємств, установ і організацій, від ді-
яльності яких залежить нормалізація обстановки в районі 
надзвичайного стану, та покладення тимчасового вико-
нання 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 прове-
дення 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, розширен-
ня діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність яких 
не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або за-
безпеченням життєдіяльності населення та аварійно-ря-
тувальних 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 питан-
ня, 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 міс-
цевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи 
БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ )

• прочитайте правову консультацію на телеграм-ка-
налі «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.

Тетяна Городенська

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН.
ЧИ ВАРТО СПІВВІДНОСИТИ ПОНЯТТЯ?

За офіційною інформацією Державної прикордонної 
служби України, за минулу добу (з опівночі 16 березня до 
опівночі 17 березня) державний кордон України загалом 
перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на ви-
їзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які 
поверталися додому із-за кордону.

29 березня 2020 р. Урядом України прийнято поста-
нову № 241, якою внесено зміни до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2». Змінами, зокрема, передбачено, 
що особи, які відвідували країни/регіони із місцевою 
передачею вірусу в громаді, вважаються такими, що 
мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, і підлягають обов’язковій обсервації (ізоля-
ції) протягом 14 днів після перетину державного кордону 
у спеціалізованих закладах, які визначаються Київською 
міською, обласними державними адміністраціями. 

Окрім того, громадяни, які контактували з хворими і 
можуть бути потенційними носіями вірусу, а також ті, у 
кого лабораторно підтверджене ураження коронавірус-
ною хворобою, проте вони не потребують обов’язкової 
госпіталізації також повинні дотримуватися режиму са-
моізоляції.

З метою контролю режиму обов’язкової самоізоляції, 
на якій мають перебувати громадяни, що прибули з-за 
кордону, Міністерством цифрової трансформації Украї-
ни запущено мобільну програму «Дій Вдома».

Як працює додаток «Дій Вдома?»
Додаток «Дій Вдома»- встановлюється на мобільний 

телефон користувача лише в тому разі, якщо працівни-
ки державних установ Міністерства охорони здоров’я 
епідеміологічного профілю встановили, що людина 
потребує самоізоляції, зазначено в повідомленні. Таку 
людину реєструють у відповідній інформаційній системі 
як ту, що потребує самоізоляції. На мобільний телефон 
їй надсилають sms-повідомлення з посиланням для вста-
новлення програми. 

Після встановлення програми користувач має авто-
ризуватися за допомогою номера телефону, за яким його 

внесли до відповідного реєстру осіб, котрі потребують 
карантину. Підтвердження номера телефону відбуваєть-
ся за допомогою sms-повідомлення з паролем для входу.

Наступним кроком користувач заповнює інформа-
цію про місце самоізоляції. Після того як людина під-
твердила своє прибуття в місце ізоляції, вона робить і 
надсилає після оповіщення своє фото через відповідну 
функцію в додатку. Повідомлення про необхідність зро-
бити фотопідтвердження приходить людині у випадко-
вому проміжку часу. Фото, які людина надсилає під час 
карантину, перевіряють на відповідність за допомогою 
штучного інтелекту.

 Чи повинні застосовувати мобільний додаток 
«Дій Вдома» всі українці?

Мобільний додаток створено для добровільного ви-
користання винятково тими громадянами, які зобов’я-
зані перебувати на самоізоляції або обсервації впродовж 
14 днів. Перелік таких громадян визначають працівники 
державних установ Міністерства охорони здоров’я епіде-
міологічного профілю.

Усі ці люди надають письмову згоду та беруть на себе 
зобов’язання дотримуватися умов спеціального режиму. 
Разом зі згодою вони вказують свій номер телефону та 
адресу, за якими перебуватимуть 14 днів на обов’язковій 
самоізоляції або обсервації.

Ці контакти вносяться у відповідну базу. І лише ці 
люди отримують SMS із лінком та проханням заванта-
жити мобільний додаток «Дій Вдома». Авторизуватися 
в додатку можуть лише номери, що внесені до цієї бази.

Чи буде встановлено постійне стеження з
а особами, які встановили додаток?

Фіксація геолокації особи, відбуватиметься лише в 
момент відправлення фото (селфі) для підтвердження 
дотримання умов обов’язкової самоізоляції чи обсерва-
ції. Лише тоді. Ці дані звіряють із тими, що були внесені 
під час авторизації.

 Особи, яким 60+ та які постановою КМУ мають 
перебувати в самоізоляції, також повинні 

встановити додаток «Дій Вдома»?
Особи, які старше 60 років повинні дотримуватися 

режиму загального карантину. Вказана категорія осіб є в 

основній групі ризику на ураження. Додаток – для тих, 
хто може заразити. Пройти авторизацію в додатку мо-
жуть лише ті номери телефонів, власники яких підпису-
вали добровільну згоду на дотримання режиму обов’яз-
кової самоізоляції чи обсервації.

Чи передбачено штраф за не встановлення 
додатку «Дій Вдома?

Завантаження, а також користування додатком но-
сить виключно добровільний характер. Штраф, за від-
мову у встановленні особою додатку не передбачено.

Якщо у Вас або Ваших родичів наявний цивільний 
або адміністративний спір, виникають додаткові питан-
ня, то консультацію професійного юриста Ви можете 
отримати дистанційно:

• зателефонуйте на безкоштовний номер системи 
БПД 0 800-213-103;

• йсбук-сторінки: https://www.facebook.com/
Centre.4.Legal.Aid/

• напишіть на електронну пошту найближчого міс-
цевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи 
БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ )

• еграм-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.

Автор: Заступниця директора Регіонального  центру 
з надання БВПД у місті Києві   

Тетяна Городенська

«ДІЙ ВДОМА»: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО НОВИЙ 
ДОДАТОК ДЛЯ КОНТРОЛЮ САМОІЗОЛЯЦІЇ?

Продовження , початок на стор.1

Продовження , початок на стор.1
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ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 
СТАРТУВАЛА У 60-ТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Продовження , початок на стор.1

Загалом у Київській області підписано 
договорів на 64 пакети пріоритетних по-
слуг. 22 лікарні регіону уклали договори на 
медичну допомогу під час пологів, 6 ліка-
рень надаватимуть допомогу у складних 
неонатальних випадках (допомога ново-
народженим). Якісну медичну допомогу 
у разі гострих інсультів за договорами із 
НСЗУ надаватимуть 7 лікарень, а в разі 
гострих інфарктів – дві. У 27-ми лікарнях 
Київщини будуть проводити безоплатні 
дослідження на раннє виявлення раку. 

Відтепер лікарні отримуватимуть гроші 
за медичні послуги, надані конкретному 
пацієнту. Ефективні лікарні, які обира-
тимуть пацієнти, зможуть збільшити своє 
фінансування за новою системою. При-
близно у 40 % медзакладів збільшився 
бюджет порівняно з минулорічним дер-
жавним і місцевим фінансуванням. У 67 
% закладів бюджет за Програмою медич-
них гарантій більший, ніж за фінансуван-
ня через медичну субвенцію.  

Узагалі Програма медичних гарантій 
порівняно з медичною субвенцією збіль-
шує фінансування на цілу низку медичних 
послуг – гемодіаліз, лікування інсульту та 
інфаркту, надання акушерської та неона-
тальної допомоги, онкологічне лікування. 
Уперше виділено окремі кошти на паліа-
тив (мобільний і стаціонарний) та медич-
ну реабілітацію. 

Для забезпечення Програми медичних 
гарантій спрямовано 70,4 млрд грн. При-
близно 18,7 млрд грн отримає первинна 
ланка, усі заклади якої (понад 1500) пере-
уклали договори із НСЗУ. Також підписа-
но контракти з усіма центрами екстреної 
медичної допомоги (в Україні їх 25), на 
оплату послуг яких передбачено близько 
4,7 млрд грн.  

Програма медичних гарантій – це пе-
релік медичних послуг, які держава гаран-
тує пацієнту безоплатно. Скористатися 
ними може кожен громадянин України, а 
також особи, прирівняні до громадянства. 
Аби отримати доступ до безоплатних по-
слуг, пацієнт повинен мати направлення 
від лікаря первинки (для цього спочатку 
потрібно укласти декларацію із сімей-

ним лікарем, терапевтом чи педіатром) 
або лікуючого лікаря. Направлення не 
потрібне до гінеколога, психіатра, стома-
толога та нарколога. Екстрена медична 
допомога надається безоплатно кожному 
і незалежно від наявності декларації. 

Оксана Мовчан, очільниця НСЗУ: “На-
ціональна служба здоров’я має договір з 
практично усіма комунальними медич-
ними закладами, які надають весь спектр 
медичної допомоги. Пацієнт із 1 квітня 
отримує перелік гарантованих медичних 
послуг і вільний вибір лікаря не лише на 
первинці, а і для спеціалізованої допомо-
ги. Відтепер місце реєстрації жодним чи-
ном не впливатиме на те, де людина змо-
же лікуватися. Критерієм вибору місця 
надання послуги буде наявність медично-
го обладнання, якість та комфорт. НСЗУ 
заплатить тому медичному закладу, який 
обере пацієнт. Наше головне завдання – 
зменшити смертність українців від сер-
цево-судинних та онкологічних захворю-
вань, а також покращити допомогу під час 
пологів і неонатального періоду. На 2020 
рік це пріоритетні послуги в Програмі ме-
дичних гарантій. Їм ми будемо приділяти 
особливу увагу.”

Андрій Віленський, директор Департа-
менту договірної роботи НСЗУ: “Націо-
нальна служба здоров’я має договір прак-
тично зі всіма комунальними медичними 
закладами, які надають цілий спектр ме-
дичної допомоги. Медичні заклади прак-
тично в усіх регіонах подалися на 26 па-
кетів медичних послуг, тому вся потрібна 
медична допомога буде доступна меш-
канцям цих областей. Заклади готувалися 
до реформи, більшість з них отримає, за 
новою системою фінансування, більше 
коштів, аніж за субвенцією. Як незалеж-
ні підприємства, вони зможуть самостій-
но розпоряджатися цими коштами, і ми 
впевнені, що це піде на користь і закладу, 
і лікарям, і всій громаді.”

Інна Іваненко, виконавчий директор 
БФ “Пацієнти України”: “Для пацієнтів 
початок реформи в усіх комунальних ме-
дичних закладах країни – це свято! Тепер 
ми будемо знати, які медичні послуги га-

рантує держава, і точно будемо впевнені, 
що їх оплатить Національна служба здо-
ров’я України. У нас запрацює вільний 
вибір лікаря та можливість лікуватися у 
найкращих. А медична система в Україні 
нарешті перезавантажиться: успішними 
стануть ті лікарні, в яких надаватимуть 
якісні послуги. І це найголовніше для па-
цієнтів.”

Олександра Балясна, голова ГО “Ран-
ні пташки”: “Наша організація об’єднує 
батьків дітей, народжених передчасно. 
В Україні 12 % малюків приходять у світ 
раніше. Це 20 000 дітей щорічно. За наши-
ми підрахунками, у середньому родина, в 
якій народилася така дитина, витрачає на 
її виходжування понад 100 000 грн – це 
дуже великі витрати для звичайної україн-
ської cім’ї. Тому для нас дуже важливо, 
що неонатальна допомога стала одним із 
пріоритетів у Програмі медичних гарантій 
на 2020 рік і НСЗУ оплатить допомогу, 
надану кожній дитині, яка народилася пе-
редчасно.”

Запровадження Програми медичних га-
рантій – великий крок України до універ-
сального медичного покриття, коли ко-
жен громадянин зможе реалізувати своє 
конституційне право на якісну, безпечну 
та доступну медичну допомогу від держа-
ви.

ДОВІДКА
Безоплатні медичні послуги доступні в лікар-
нях, що уклали договори із НСЗУ по кожній 
області можна знайти на сайті НСЗУ за по-
силанням:
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/smd-
contracts 
Перелік лікарень за областями, які визначено 
опорними у боротьбі з коронавірусом можна 
знайти на дешборді НСЗУ за посиланням:
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/smd-
contracts

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетич-
на компанія Теплоінвест» оголошує про намір отримати 
дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами котельні м. Біла 
Церква, що розташована за адресою: Київська область, 
м. Біла Церква, вул. Полковника Коновальця, територія 
військової частини А-1232.
Дані щодо юридичної особи: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Енергетична компанія Теплоінвест», 
юридична адреса: 03190, м. Київ, вул. Саратовська, бу-
динок 37, офіс 5; керівник підприємства – Коченко Сергій 
Миколайович; тел.: +380661869782. Вид економічної 
діяльності – 35.30 Постачання пари, гарячої води та ко-
ндиційованого повітря (основний).
Котельня м. Біла Церква призначена для теплопостачан-

ня систем опалення та гарячого водопостачання будівель 

військової частини А1232, А2167 в м. Біла Церква Київ-
ської області.
Земельна ділянка, на якій розміщена установка до істо-

рико-культурних територій та санітарно-охоронних зон 
не належить. Рекреаційні зони та зони відпочинку побли-
зу відсутні.
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря є дві димові труби чотирьох котлів, які 
функціонують на твердому органічному паливі (дрова та 
гранульоване лушпиння соняшника). Для пилозбирання 
на газоходах котлів встановлені системи очищення димо-
вих газів.
У атмосферне повітря можуть виділятися забруднюючі 

речовини в наступних кількостях: оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 8,078 т/
рік, оксид вуглецю – 7,837 т/рік, діоксид сірки (діоксид 

та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,472 т/
рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційовані за складом – 1,904 т/рік, вуглеводні 
гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 1,919 
т/рік, метан – 1,097 т/рік, вуглецю діоксид – 3971,077 т/
рік, азоту (1) оксид (N2O) – 0,182 т/рік.
На межі СЗЗ концентрація забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі не перевищує встановлені законо-
давством допустимі норми.
Пропозиції та зауваження щодо наміру отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами котельні м. Біла Церква надси-
лати протягом 30 днів з моменту опублікування даного 
повідомлення до Київської ОДА за адресою: 01196, м. 
Київ-196, площа Лесі Українки, 1, телефон: (044) 286-84-
11, е-mail: zvern@koda.gov.ua

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ТА ВИСОКИЙ 
ПРЕДСТАВНИК ЄС ЗАПРОПОНУВАЛИ ПЛАН 
АКТИВНОЇ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ РЕАКЦІЇ 
ЄВРОСОЮЗУ ЗАДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗУСИЛЬ 

КРАЇН-ПАРТНЕРІВ У БОРОТЬБІ 
З ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ

Спільні дії ЄС будуть спрямовані на подолання 
нинішньої кризи в охороні здоров’я та задоволен-
ня гуманітарних потреб, які ця криза спричиняє. 
Зокрема, йдеться про посилення системи охоро-
ни здоров’я, водопостачання та санітарних умов у 
країнах-партнерах та їх можливостей і готовності 
до боротьби з пандемією, а також пом’якшення 
негативних соціально-економічних наслідків. Аби 
цього досягнути, Євросоюз забезпечить фінансову 
підтримку країнам-партнерам на суму у понад 15,6 
млрд. євро зі свого бюджету на зовнішню діяль-
ність. Ми хочемо впевнитись, що вже виділене на-
шим партнерам значне фінансування Євросоюзу 
спрямоване на допомогу у подоланні негативних 
наслідків коронавірусу.

Урсула фон дер Ляєн, Президентка Європейсь-
кої Комісії, сказала таке: “Вірус не визнає кордонів. 
Цей глобальний виклик потребує потужної міжна-
родної співпраці. Європейський Союз невтомно 
працює над боротьбою з пандемією. Всі ми знаємо, 
що лише разом ми можемо зупинити поширення 
коронавірусу в усьому світі. З огляду на це, ЄС не-
вдовзі організує онлайн-подію для залучення не-
обхідного фінансування та підтримки Всесвітньої 
організації охорони здоров’я у допомозі найбільш 
вразливим країнам”.

Високий представник ЄС/Віцепрезидент Єв-
ропейської Комісії Жозеп Боррель додав таке: 
“Реагування на пандемію коронавірусу має бути 
спільним та глобальним. На домашній арені та 
за кордоном — Європейський Союз та його краї-
ни-члени відіграють свою роль у боротьбі з цією 
кризою охорони здоров’я та її серйозними наслід-
ками. Хоча ми робимо все можливе, аби підтрима-
ти наших громадян, нам також потрібно допомага-
ти нашим партнерам у регіоні наших безпосередніх 
сусідів та за його межами. Так ми зможемо усунути 
наслідки впливу пандемії на їхню життєдіяльність, 
стабільність та безпеку. Їхні проблеми — це наші 
проблеми. Це глобальна боротьба, яку ми або ви-
граємо, або програємо разом. Співпраця та спільні 
зусилля на міжнародному рівні, багатосторонні рі-
шення — це шлях уперед, до справжньої глобальної 
програми заради майбутнього”.

Ютта Урпілайнен, Єврокомісарка з питань між-
народних партнерств, пояснила: “Поки де-небудь 
коронавірус загрожує чиємусь життю, ми не є в без-
пеці. Це — основа міжнародної співпраці та пар-
тнерських відносин. Нам потрібно працювати ра-
зом, щоб вирішити наші спільні проблеми. Своїм 
пакетом глобальної реакції на суму понад 15,6 
млрд. євро Європейська Комісія активізує та очо-
лює роботу з нашими партнерами, зокрема в Аф-
риці, задля безпечного майбутнього для всіх нас».

Олівер Вархеї, Єврокомісар з питань сусідства 
і розширення, сказав таке: “В рамках нашої гло-
бальної реакції на пандемію коронавірусу ми пе-
ренаправляємо понад 3,8 млрд. євро передбачених 
коштів на Західні Балкани та наших найближчих 
сусідів на сході та півдні. Саме там сьогодні є ре-
альні потреби у невідкладному реагуванні на кризу 
в охороні здоров’я, у зміцненні системи охорони 
здоров’я та пом’якшенні негативних соціаль-
но-економічних наслідків пандемії. Ми живемо 
на спільному континенті і можемо досягти успіху 
лише разом”.

Водночас Янез Ленарчич, Єврокомісар з питань 
управління у кризових ситуаціях, попередив про 
таке: “Ми зіштовхуємося з тим, що може стати 
найбільшою гуманітарною кризою за останні деся-
тиліття. Вплив пандемії коронавірусу на найменш 
захищені країни, мігрантів та найвразливіших 
людей буде величезним. Особливо це стосується 
таборів для біженців та внутрішньо переміщених 
осіб, що є тісними та часто шкідливими для здо-
ров’я. Ось чому нам потрібно активно реагувати на 
цю надзвичайну ситуацію в сфері охороні здоров’я. 
Ми маємо переконатись, що гуманітарні організа-
ції й надалі зможуть надавати допомогу, що рятує 

життя, і забезпечувати транспортну та логістичну 
підтримку важливим гуманітарним операціям”.

Пакет Team Europe
Реакція ЄС керується підходом Team Europe 

(Команда Європа). Його мета – збереження жит-
тів за допомогою надання швидкої та цільової 
підтримки нашим партнерам у протистоянні з пан-
демією. Він поєднує ресурси ЄС, його країн-членів 
та фінансових інституцій, зокрема Європейського 
інвестиційного банку та Європейського банку ре-
конструкції та розвитку. Підхід спрямований на 
підтримку партнерських країн та задоволення їхніх 
короткотермінових потреб, а також на те, аби чи-
нити довгострокові структурні впливи на суспіль-
ства та економіку. Перші пакети Team Europe вже 
застосовують у найближчих регіонах сусідства, а 
саме у Західних Балканах, Східному партнерстві та 
у країнах південного сусідства ЄС.

Як глобальний суб’єкт і головний донор міжна-
родної системи надання допомоги Євросоюз спри-
ятиме скоординованій багатосторонній реакції – у 
співпраці з ООН, міжнародними фінансовими ін-
ституціями, а також Великою сімкою (G7) і Вели-
кою двадцяткою (G20).

Європейський Союз і надалі діятиме залежно від 
розвитку подій та зосереджуватиме увагу на най-
більш уражених країнах, що потребують підтрим-
ки у сфері медицини. Йдеться, зокрема, про краї-
ни, розташовані в Африці, у регіоні країн-сусідів, 
Західних Балканах, на Близькому Сході та у Північ-
ній Африці; також це стосується частини Азії, країн 
Тихоокеанського регіону, Латинської Америки і 
Карибського басейну. У центрі уваги реакції ЄС 
будуть найбільш вразливі верстви, включаючи мі-
грантів, біженців, внутрішньо переміщених осіб і 
громади, які їх приймають. Євросоюз інтегрувати-
ме свої стратегічні цілі, закріплені у Зеленій угоді та 
Цифровому порядку денному.

Загальний пакет допомоги складає 15,6 млрд. 
євро. З них 3,25 млрд. євро направлено на допомогу 
Африці, включаючи 1,19 млрд. євро для північно-
африканських країн регіону сусідства. 

3,07 млрд. євро – такою є допомога Євросою-
зу для всього регіону країн-сусідів: 2,1 млрд. євро 
отримають країни південної групи сусідства, а 962 
млн. євро – учасниці Східного партнерства. Бюд-
жет допомоги Західним Балканам і Туреччині ста-
новить 800 млн. євро.

Окрім того, загальний пакет також містить 1,42 
млрд. євро у формі гарантій для Африки та регіону 
сусідства з Європейського фонду сталого розвитку.

Бюджет підтримки Азії та країн Тихоокеансь-
кого регіону складає 1,22 млрд. євро; ще 291 млн. 
євро буде виділено країнам Африки, Карибського 
басейну та Тихоокеанського регіону. 918 млн. євро 
піде на допомогу нашим партнерам у Латинській 
Америці та Карибському басейні. Заморські землі 
та території отримають 111 млн. євро.

 Практичне значення пакету глобальної реакції 
ЄС.

502 млн. євро для дій у надзвичайних ситуаціях 
спрямовані, з-поміж іншого, на таке:

–    Надання негайної допомоги Планам реа-
гування ВООЗ та ООН, а також на заклик Між-
народного руху Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця посилити готовність до і реагування на 
надзвичайні ситуації у країнах зі слабкими систе-
мами охорони здоров’я і тих, хто зіштовхнувся з 
гуманітарними кризами;

–  Надання негайної гуманітарної допомоги у 
постраждалих країнах, особливо, що стосується 
питань захисту здоров’я, води, санітарії та гігієни, 
а також логістики;

– Підтримку у збільшенні виробництва у Європі 
засобів індивідуального захисту та медичних при-
ладів задля задоволення нагальних потреб у Європі 
та країнах-партнерах;

– Організацію постачань негрошової допомоги 
до постраждалих країн через Механізм цивільного 
захисту Союзу;

– Забезпечення гарантій та ліквідності місцевим 
банкам через міжнародні фінансові інституції та 

європейські інституції з фінансування розвитку, що 
їх підтримує Європейський фонд сталого розвитку.

– Підтримку глобальних зусиль із боротьби 
проти експортних обмежень і забезпечення недо-
торканості ланцюгів постачань, особливо стосовно 
надважливих медичних засобів і фармацевтики;

–  Приєднання Західних Балкан до ініціатив ЄС, 
зокрема до Спільної угоди із закупівель медичного 
обладнання та Європейської системи швидкого 
оповіщення про інфекційні захворювання. Країни, 
які ведуть перемовини про вступ, також можуть 
звертатися до Фонду солідарності ЄС.

2,8 млрд. євро на підтримку наукових дослід-
жень та систем охорони здоров’я і водопостачання. 
ЄС, з-поміж іншого:

• Надає підтримку країнам-партнерам у розбу-
дові стійких та ефективних систем охорони здо-
ров’я і соціального захисту;

• Підтримує зусилля щодо комунікування ін-
формації та підвищення рівня обізнаності про ос-
новні заходи захисту та гігієнічні рекомендації для 
запобігання поширенню коронавірусу;

• Дозволяє використання частини коштів ЄС, 
виділених для фінансування глобальних ініціатив 
у галузі охорони здоров’я – таких як Глобальний 
Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією, Глобальний альянс з вакцин та імунізації 
та Глобальний фінансовий фонд, – для реагування 
на епідемію коронавірусу, з одночасним забезпе-
ченням продовження роботи життєво важливих 
програм з охорони здоров’я;

• Підтримує подальші дослідження у галузі 
діагностування, лікування та профілактики коро-
навірусу, а також застосування прискорених проце-
дур зі схвалення та субсидіювання вакцини та її до-
ставки до уражених країн одразу після її розробки;

• Підтримує зусилля із підготовки фахівців, 
здійснення епідеміологічного нагляду та зміцнення 
регіональних організацій у сфері охорони здоров’я 
в Африці, Латинській Америці, країнах Карибсь-
кого басейну, а також в Азії та Тихоокеанському 
регіоні;

• Вітає приєднання країн-кандидаток на вступ 
до ЄС із Західних Балкан до роботи Комітету ЄС 
з питань безпеки у сфері охорони здоров’я та роз-
глядає варіанти найбільш ефективного залучення 
потенційних кандидатів;

• Підтримує забезпечення рівного доступу до 
систем охорони здоров’я для мігрантів, біженців та 
місцевого населення.

12,28 млрд. євро на подолання економічних та 
соціальних наслідків коронавірусу. ЄС, серед ін-
шого:

• Надає країнам-партнерам пряму бюджетну 
підтримку та пільгове фінансування для прове-
дення реформ з метою соціально-економічного 
розвитку та зменшення рівня бідності, а також 
вживання заходів для захисту працівників під час 
кризи;

• Разом із Міжнародним валютним фондом 
(МВФ) мобілізує макрофінансову допомогу для 
Західних Балкан та сусідніх країн;

• Підтримує приватний сектор, особливо ма-
лий та середній бізнес і самозайнятих осіб. Це 
відбувається через надання Європейським фон-
дом сталого розвитку гарантій, ліквідності та тех-
нічної допомоги, а також подальших гарантій для 
перепрофілювання з метою короткострокового  
розподілу  кредитних ризиків;

• Надає позики Європейського інвестиційного 
банку для державного сектору, особливо для за-
безпечення наявності медичного обладнання та 
медичних засобів;

• Співпрацює з міжнародними організаціями 
та європейськими компаніями з метою створення 
міцних та стійких ланцюгів доданої вартості у стра-
тегічних секторах, а також забезпечення трудових 
прав та соціальної відповідальності підприємств;

• Сприяє застосуванню різних форм полегшен-
ня боргового навантаження, які розглядає МВФ у 
країнах, постраждалих від епідемії.
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Відповідно до Постанови КМУ № 268 від 15.04.2013р. Золотоніське лінійне вироб-
ниче управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор ГТС України» доводить 
до відома землекористувачів, громадян, юридичних осіб, державних органів влади  
та органів місцевого самоврядування, що на території 8 районів Київської області 
прокладена велика мережа магістральних газопроводів та газопроводів-відводів 
місцевого значення.

 Перелік газопроводів Кагарлицькому району, їх діаметр, місце проходження та 
довжина, розмір охоронної зони та її площа вказані в таблиці 1. Перелік газорозпо-
дільчих станцій Кагарлицький району, вказані в таблиці 

Перелік газопроводів Миронівського району, їх діаметр, місце проходження та 
довжина, розмір охоронної зони та її площа вказані в таблиці 3. Перелік газорозпо-
дільчих станцій Миронівського району, вказані в таблиці 4

Перелік газопроводів Богуславський району, їх діаметр, місце проходження та 
довжина, розмір охоронної зони та її площа вказані в таблиці 5. Назва компресор-
ної станції таблиця 6. Перелік ком газорозподільчих станцій Богуславський району, 
вказані в таблиці 7.

Перелік газопроводів Таращанський району, їх діаметр, місце про-
ходження та довжина, розмір охоронної зони та її площа вказані в 
таблиці 8. Перелік газорозподільчих станцій Таращанський району, 
вказані в таблиці 9

Перелік газопроводів Ставищанський району, їх діаметр, місце про-
ходження та довжина, розмір охоронної зони та її площа вказані в 
таблиці 10. Перелік газорозподільчих станцій Ставищанський району, 
вказані в таблиці 11

Перелік газопроводів Білоцерківський району, їх діаметр, місце про-
ходження та довжина, розмір охоронної зони та її площа вказані в та-
блиці 12. Перелік газорозподільчих станцій Білоцерківський району, 
вказані в таблиці 13

Перелік газопроводів Тетіївський району, їх діаметр, місце проход-
ження та довжина, розмір охоронної зони та її площа вказані в таблиці 
14. Перелік газорозподільчих станцій Тетіївський району, вказані в 
таблиці 15

Перелік газопроводів Переяслов-Хмельницького району, їх діаметр, 
місце проходження та довжина, розмір охоронної зони та її площа 
вказані в таблиці 16

Про наявність на цих землях магістральних газопроводів та їх місце 
розташування повідомлено шляхом встановлення стовпчиків позна-
чення траси магістрального газопроводу з відповідними написами на 
них, а саме: назва газопроводу, діаметр, охоронна зона, глибина заля-
гання, адреса експлуатуючої організації.
Обмеження у використанні земельних ділянок охоронних зон вста-

новлені, їх вид та зміст визначені  ст.ст. 19, 22 Закону України «Про 
правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубо-
проводів»:
- роботи на земельних ділянках в охоронній зоні магістрального 

газопроводу, які пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 
сантиметрів, проводяться лише на підставі письмового погодження з 
підприємствами магістральних трубопроводів.
- власники та користувачі земельних ділянок при здійсненні ними 

господарської та іншої діяльності на землях охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів зобов’язані дотримуватися особливого 
режиму господарської діяльності та обмежень, які поділяються на за-
гальні обмеження, що діють в охоронних зонах об’єктів магістральних 
трубопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, та особливі об-
меження, що встановлюються в охоронних зонах об’єктів магістраль-
них трубопроводів залежно від категорії зони безпеки.
До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах об’єктів ма-

гістральних трубопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, на-
лежить заборона:
- пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів;
- розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, зем-

ляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають 
об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також прилеглі 
території від аварійного витікання продукту, що транспортується ма-
гістральним трубопроводом;
- переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь-який спосіб зна-

ки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкод-
жувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби 
електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби техно-
логічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних 
трубопроводів;
- кидати у водні об’єкти якорі, проходити із закинутими якорями, лан-

цюгами, лотами, волокушами і тралами;
- проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, 

хвіртки і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуго-
вуються, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренаж-
ного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, 
відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби 
зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних 
трубопроводів;

- перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств 
магістральних трубопроводів.
До особливих обмежень, що діють у межах охоронних зон об’єктів 

магістральних газопроводів, належить заборона:
- будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, 

громадські будівлі;
- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паль-

но-мастильних матеріалів;
- будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господар-

ські споруди;
- будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять 

паралельно до магістрального газопроводу, крім випадків споруджен-
ня відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопро-
водів;
- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а 

також інших речовин, що спричиняють корозію;
- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки гро-

мадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим 
скупченням людей;
- будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної 

власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;
- зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худо-

би, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;
- висаджувати багаторічні насадження;
- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
- переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні до-

роги до магістральних газопроводів;
- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вог-

ню.

Згідно статті 8  Закону України «Про правовий режим земель охо-
ронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»  обмеження   на  
використання  земельних  ділянок  у  межах земель охоронних  зон   
об’єктів    магістральних    трубопроводів встановлюються   і  діють  
з  дня  введення  відповідного  об’єкта магістрального трубопроводу 
в експлуатацію.
 Підприємства магістральних трубопроводів під час виконання ка-

пітальних   та   інших   планових  робіт  з  метою  забезпечення беза-
варійної   експлуатації   магістральних   трубопроводів    без оформ-
лення речових прав на земельні ділянки мають право: 
облаштовувати під’їзні   шляхи   та  пересуватися  будь-якими видами 

транспорту і спеціальної техніки на  об’єкти  магістральних трубопро-
водів   для   їх   технічного  обслуговування,  проведення ремонтних  
робіт  згідно  із  схемами  під’їздів,  погодженими   з власниками або 
користувачами земельних ділянок; 
копати шурфи на земельних ділянках,  розташованих в охоронних 

зонах об’єктів магістральних трубопроводів,  для перевірки  якості 
ізоляції  об’єктів  магістрального трубопроводу і стану засобів їх елек-
трохімічного захисту від корозії  та  проводити  інші  земляні роботи,   
необхідні   для   забезпечення  нормальної  експлуатації об’єктів ма-
гістрального трубопроводу, за умови повідомлення про це власників 
або користувачів земельних ділянок не менш як за три дні до початку 
робіт та  приведення  цих  земельних  ділянок  у  стан, придатний для 
подальшого використання за призначенням; 
здійснювати технологічну  розчистку  (облаштовувати  просіку) від 

чагарників  та  деревостанів  лінійної  частини  магістральних трубо-
проводів  до  10  метрів  від  їх  осі з кожного боку з метою запобігання 
негативній  дії  шкідливих  факторів  на  магістральні трубопроводи  та 
з метою захисту лісів без попереднього погодження з лісокористувача-
ми та відповідними органами нагляду і контролю.
 Підприємства магістральних трубопроводів зобов’язані: 
здійснювати періодичну  технологічну розчистку (облаштовувати 

просіку)  від  чагарників   та   деревостанів   лінійної   частини ма-
гістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку для 
цілей,  пов’язаних  з  безпечною  експлуатацією  магістральних трубо-
проводів,   з  метою  запобігання  негативній  дії  шкідливих факторів та 
захисту лісів без попереднього погодження та отримання спеціальних 
дозволів; 
утримувати у  стані  пожежної  безпеки  просіки  для лінійної частини 

магістральних трубопроводів,  що  проходять  через  лісові ділянки,  
багаторічні насадження, а також земельні лісові ділянки, на яких розмі-
щено об’єкти магістральних трубопроводів; 
передбачати в   кошторисах   планових    робіт    кошти    на відшкоду-

вання  власникам або користувачам земельних ділянок шкоди, заподія-
ної під час виконання зазначених  робіт,  і  на  приведення земельних 
ділянок, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого 
використання за цільовим призначенням; 
відшкодовувати власникам або користувачам  земельних  ділянок 

шкоду,  заподіяну  під час виконання зазначених робіт,  та за свій ра-
хунок приводити земельні ділянки,  на яких вони  проводилися,  у стан,   
придатний   для   подальшого   використання   за  цільовим призначен-
ням після закінчення планових та аварійно-відновлювальних робіт; 
повідомляти власників   та  користувачів  земельних  ділянок, розта-

шованих у межах охоронних  зон  магістральних  трубопроводів, про  
встановлені  цим  Законом  обмеження  щодо використання таких 
земельних ділянок у  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів 
України. 
Юридичні та фізичні особи, які порушили Закон України «Про 

правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних тру-
бопроводів» від 17.02.2011 №3041-VI, Закон України «Про тру-
бопровідний транспорт» від 15.05.96р. №192/96-ВР та «Правила 
охорони магістральних газопроводів» затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 16 листопада 2002р. за № 1747 несуть 
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законодавством України. Вжиття заходів 
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або криміналь-
ної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної 
шкоди.  
Ст. 292 Кримінального кодексу України передбачається  відповідаль-

ність за:
Пошкодження, або руйнування магістральних газопроводів, відво-

дів від них, а також технологічно пов’язаних з ними  об’єктів, споруд, 
засобів автоматики, зв’язку, сигналізації, якщо це призвело до пору-
шення нормальної роботи зазначених трубопроводів, або спричинило 
небезпеку для життя людей, що карається штрафом до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на 
строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 
позбавленням волі на строк до п’яти років.
Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою 

осіб, а також загальнонебезпечним способом, - караються обмеженням 
волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох 
до восьми років.
Дії,  якщо вони спричинили загибель людей, інші нещасні випадки з 

людьми або призвели до аварії, пожежі, значного забруднення дов-
кілля чи інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою, - 
караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
З питань, пов’язаних з експлуатацією магістральних газопроводів, не-

обхідно звертатися за адресою:   19702, с. Скориківка, Золотоніського 
району, Черкаської області, Золотоніське лінійне виробниче управлін-
ня магістральних газопроводів тел (0472) 31-70-63, (0472) 31-70-60.                                                                             

Адміністрація Золотоніського ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАГГІ»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові) 

Код ЄДРПОУ - 43086327
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання 
юридична адреса: 07400, Київська обл., місто Бровари, вулиця Анатолія Лу-

ценко, будинок 28Б; контактний номер телефону – (067) 449-46-49
(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.
Проектом передбачається нове будівництво автозаправного комплексу (АЗК) 

в адміністративних межах Калинівської селищної ради Броварського району 
Київської області.
Планується до побудови: будівля операторської, островок з роздавальними 

колонками для моторного палива, підземний резервуарний парк моторного 
палива, майданчик під зливне обладнання, свердловина технічної води, по-
жежні резервуари, місце для встановлення трансформаторної підстанції на 0,4 
кВ, автостоянка на 13 автомобілів, очисні споруди побутової каналізації, очисні 
споруди дощової каналізації, місце для встановлення контейнерів для сміття.
Режим роботи АЗК – цілодобово.
Технічна альтернатива 1.
Проектований АЗК розраховано на 600 заправок на добу трьома марками 

бензину – А-95 Євро, А-92 Євро, А-95 Premium, дизельним пальним, дизель-
ним пальним Premium, а також зрідженим нафтовим газом (LPG), (пропан-бу-
тан).
Зберігання палива передбачено у 4-х підземних резервуарах типу РГС, ємні-

стю 60 + 60 + 60 м3 – для бензину і дизпалива та 25м3 – для LPG.
Відпуск бензину, дизельного палива та LPG буде здійснюватися за допомогою 

п’ятьох  паливо розподільчих колонок, що розташовані на п’ятьох заправних 
острівках.  Пропускна спроможність кожного пістолета 40 л/хв., прискорена 
75 л/хв.
Також передбачено будівництво необхідних споруд та встановлення облад-

нання для повноцінного функціонування АЗК.
Технічна альтернатива 2.
Розглядається встановлення на АЗК обладнання для заправлення автомобілів 

стиснутим природним газом (СПГ) – метан, замість LPG (пропан-бутан).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Здійснення планованої діяльності планується в адміністративних межах 

Калинівської селищної ради Броварського району Київської області. Ділянка 
загальною площею 1,0000 га (кадастровий номер: 3221283200:05:004:0006) 
передана  ТОВ «БАГГІ» у строкове користування згідно договору оренди 
земельної ділянки. Ділянка межує: на півночі – безпосередньо з автомобіль-
ною дорогою Київ (на півдні) – Чернігів (на півночі), найближча громадська 
забудова (ресторан «Хуторець на околиці», с. Скибин) знаходиться на відстані 
понад 100 м); на сході – безпосередньо з автомобільною дорогою та вільни-
ми від забудови сільськогосподарськими землями; на півдні – безпосередньо 
з автомобільною дорогою, далі з зеленими насадженнями та околицею  смт. 
Калинівка (найближча індивідуальна житлова забудова знаходиться на відстані 
понад 200 м); на заході – безпосередньо з автошляхом автомобільної дороги 
М-01 (вул. Київська).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавле-

ними організаціями.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовле-

ний наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням 
додаткових робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та державний 
бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-

ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
При облаштуванні АЗК буде застосована сучасна технологічна схема за-

правлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, 
забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації, що 
відповідає сучасним екологічним вимогам.
На АЗК передбачається приймання, зберігання і заправка автомобільно-

го транспорту бензином марки А-95 Євро, А-92 Євро, (ДСТУ 7687.2015), 
А-95 Premium (ТУ У 19.2-30603572-001:2017), дизельним пальним (ДСТУ 
7688.2015), дизельним пальним Premium (ТУ У 19.2-30603572-002:2017), та 
зрідженого нафтового газу (LPG).
Нафтопродукти доставляються на АЗК автоцистернами-паливороздатчи-

ками. Постачання суміші пропан-бутану передбачається автотранспортом в 
спеціально обладнаних автоцистернах.
Заповнення кожного резервуару виконується через зливну трубу у нижню 

частину резервуару. Злив в резервуари здійснюється за допомогою насосу 
автоцистерни потужністю 25 м3/год. Зберігання нафтопродуктів на АЗК здійс-
нюється у 4-х підземних резервуарах типу РГС, з них:
1)Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на три секції: 40 

м3- бензин марки              А-95 Євро; 15 м3- бензин марки А-95 Premium; 5 
м3- під аварійне розлите пальне
2) Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на три секції: 20 

м3- бензин марки          А-92; 20 м3- дизельне пальне Premium; 20 м3- ди-
зельне пальне;
3) Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на дві секції: 30 

м3- дизельне пальне; 30 м3- дизельне пальне;
4) Резервуар V = 25 м3, призначений для зберігання  зрідженого  нафтового 

газу (LPG).
Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними 

клапанами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтри-
мання тиску в резервуарах на рівні до 25 кПа.
Герметичний злив палива здійснюється через зливні швидко-роз’ємні муфти 

типу МС-1 і спеціальні фільтри, що запобігають попаданню механічних домі-
шок і води в резервуари для зберігання палива.
Контроль рівня палива в резервуарах проводять ручним рівнеміром через 

вимірний люк, встановлений на кришці резервуару та електронними вимірю-
вачами.
Передбачена газовирівнювальна система з вогняними запобіжниками для 

видалення пароповітряної суміші з наповнюваного резервуару в автоцистерну 
через сполучний трубопровід.
Заправка автотранспорту бензином та дизельним паливом здійснюється 

за допомогою трьох  паливо-розподільчих колонок з 10 пістолетами кожна. 
Також передбачено одну паливо-розподільчу колонку на 2 пістолети для ди-
зельного пального та одну паливо-розподільчу колонку на 2 пістолети для 
LPG. Пропускна спроможність кожного пістолета 40 л/хв., прискорена 75 л/хв.
По схемі під’їзду транспорту та схемі подачі палива з резервуарів на ПРК 

одночасно може заправляться 10 транспортних засобів (не більше двох ав-
томобілів на одну ПРК). Згідно даних по підприємству, одним видом палива 
одночасно заправляється не більше чотирьох автомобілів. 
Максимальний річний обіг нафтопродуктів через АЗК становить: бензин 

-2200 м3, дизельне паливо - 3600 м3, LPG- 1800 м3.
Для теплопостачання об’єкту планується улаштування теплового пункту для 

опалення та гарячого водопостачання геотермальним тепловим насосом.
Постачання електричної енергії здійснюватиметься відповідно до договору 

№КСР-00-20-0121 від 24.02.2020 р. з ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
Проектом передбачається водопостачання з власної артезіанської свердло-

вини для забезпечення господарсько-питних потреб та наповнення пожежних 
резервуарів. Відведення стічних вод планується здійснювати до водонепроник-
ного вигребу з подальшим вивезенням згідно до укладеного договору. Для 
очищення дощових стоків забруднених нафтою та нафтопродуктами перед-
бачається будівництво очисних споруд.
Відходи, що утворюються на підприємстві, збираються і складуються у спе-

ціально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно до укладених до-
говорів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, За-
конів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природно-
го середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ 
Міністерства охорони навколишнього 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 природоохо-

ронного законодавства. 
2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на під-

ставі 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 та скиди стічних вод повинні здійсню-

ватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування. 
4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльно-

сті, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених 
договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 
захоронення, видалення. 
5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рів-

ні шуму на межі житлової забудови. 
6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. 
Санітарні обмеження: 
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітар-

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

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 
173-96); 
3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів 

шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. 
Інші обмеження: 
1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зо-

бов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також 
ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної екс-
плуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного 
законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не 
потребує додаткових обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися в адміністративних 

межах Калинівської селищної ради Броварського району Київської області. 
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, санітарно-захисна зона для 
АЗС приймається за розрахунком забруднення атмосферного повітря, але не 
менше 50 м
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавле-

ними організаціями.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернати-

вами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчику. Необхідна 

екологоінженерна підготовка потребує копання котлованів для встановлення 
підземних ємностей палива, прокладання інженерних мереж, супутні роботи з 
організації та підготовки майданчика будівництва. Проектні рішення в процесі 
будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання 
грунту.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність буде здійснюватись в адміністративних межах Калинів-

ської селищної ради Броварського району Київської області.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма зацікавле-

ними організаціями.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та 

мікроклімату; 
Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин під час проведення 

будівельних робіт утворюються під час робіт по вийманню, переміщенню та 
складування грунту, монтажі, різанню, зварюванню та при роботі задіяної спе-
цтехніки. Джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації 
об’єкта будуть: дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний 
клапан ємності зберіганння ЗВГ, паливороздавальне та газороздавальне об-
ладнання, автоцистерни під час зливу палива у ємності, очисні споруди, ав-
тостоянка. 
Водне середовище: Водопостачання будинку АЗС – від водозабірної сверд-

ловини. Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати до 
водонепроникного вигребу з подальшим вивезенням згідно до укладеного 
договору. Для очищення дощових стоків забруднених нафтою та нафтопро-
дуктами передбачається будівництво очисних споруд.
Геологічне середовище: не впливає. Додаткове розширення території, вплив 

на геологічне середовище не передбачається; 
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: об’єкти природно-заповідного 

фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не перед-
бачається; 
Утворення відходів: відходи, що утворюватимуться на підприємстві, перед-

бачається збирати і складувати у спеціально відведених місцях з подальшим 
вивезенням згідно до укладених договорів; 
Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки 

діяльності підприємства з надання послуг по заправці автомобілів якісним 
пальним, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень у 
місцевий та державний бюджети; 

Навколишнє техногенне середовище: не впливає. 
Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого 

майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 
Ґрунт: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 

паливомастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запо-
бігання негативного впливу на грунт, передбачається оснащення площадки 
контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон 
побутових відходів. При експлуатації об’єкта, вплив можливий у випадку на-
стання аварійної ситуації.
щодо технічної альтернативи 2
Джерела утворення забруднюючих речовин згідно технічної альтернативи 2: 

запобіжний клапан ємності зберігання ЗВГ, газороздавальна колонка. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря: метан. 
Інші джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічно технічній 

альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності в межах відведеної 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 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 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 – стаття 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», ч. 3, 
п. 4 (зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу 
сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, 
газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скра-
пленого газу; а також поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи 
продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).
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 негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-

гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
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 довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості
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 процедура, що передбачає: 
1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
2. Проведення громадського обговорення планованої 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 громадськості під час громадського обговорення, іншої інфор-
мації; 
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 прова-

дження 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 діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро-

мадськості для участі у цій 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 унікальний реєстраційний 

номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень 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 об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частко-
во або обґрунтовано відхилити зауваження 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 рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно 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 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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ДIМ. САД. ГОРОД
Догляд за ґрунтом у саду

Розрізняють два віку саду: молодий - з мо-
менту посадки дерев до перших років плодо-
ношення (6-8 років) і плодоносний - старше 
8 років. Догляд за грунтом в молодому саду 
часто збігається з освоєнням ділянки і окуль-
туренням грунту. Спочатку зона обробки 
грунту під плодовими деревами обмежується 
пристовбурових кругом або смугою уздовж 
ряду шириною 1м. Інший простір між дере-
вами може бути тимчасово зайнято під овочі 

або суницю. Потім ця зона розширюється до 
4м. У молодому саду грунт містять в рихлому 
стані, досягаючи цього поєднанням різних 
видів обробки. Ущільнені глинисті грунти 
перекопують навесні (квітень-травень) і 
восени (вересень). Протягом літа її рихлять 
3-4 рази після поливу і рясних дощів. Легкі 
грунти розпушують рідше, у міру їх ущіль-
нення. У молодих дерев коріння залягають 
близько до поверхні, що необхідно врахову-
вати при розпушуванні. У пристовбурових 
кругах яблуні і груші грунт перекопують 
на глибину 8-12 см. У штамба - дрібніше, в 
сторону міжрядь - глибше. Літні розпушу-
вання обмежують глибиною до 6 см. Лопату 
при перекопуванні ставлять по радіусу щодо 
стовбура дерева. Щоб правильно перекопа-
ти пристовбурні кола, що працює потрібно 
встати боком до дерева і при перекопуванні 
рухатися назад навколо дерева. У міжряддях 
саду за межами пристовбурного кола грунт 
перекопують на штик лопати. Мінеральні 
добрива починають вносити в грунт під дере-
ва на другий рік після посадки. Якщо перед 
посадкою були внесені фосфорні та калійні 
добрива, то протягом 1-3 років обмежуються 
внесенням тільки азотних добрив. Органічні 
добрива на бідних ґрунтах відіграють першо-
рядну роль. Бажано їх вносити з розрахунку 
на рік на 1 кв.м площі: 2-3 кг гною або 5 кг 
компосту, або до 1 кг пташиного посліду 
(сухого - 200 г). Це кількість органічних до-
брив забезпечує стійке окультурення грунтів 
і підтримування його родючості. Органічні 
добрива так само, як фосфорні та калійні, 
можна вносити 1 раз в 2-3 року, при цьому 
збільшуючи дозу добрив в 2-3 рази. Вносять 
зазначені добрива восени або навесні під пе-
рекопування.

Однак краще фосфорні та калійні до-
брива під плодові вносити восени, так як 
при весняному внесенні вони не встигають 
проникнути в більш глибокі шари грунту, а 
верхній шар часто пересихає і поживні речо-
вини не повністю використовуються росли-
нами. При необхідності вапнування ґрунтів 
можна застосувати роздільне внесення: 
фосфорно-калійні добрива - восени, вапно - 
навесні. Азотні і складні добрива, які містять 
азот, вносять тільки навесні. Піщані грунти 
і торфовища удобрюють частіше. Органічні 
добрива, фосфор і калій вносять щорічно або 
подвоєну дозу через рік, азотні - щорічно в 
два прийоми: навесні і в період посиленого 
зростання (середина липня). Садовод може 
самостійно розрахувати дозу будь-якого до-
брива. Для визначення дози добрива кори-
стуються таким розрахунком:

Доза добрива = доза елемента діючої 
речовини (г) x100 / на% змісту елемента 
живлення в добриві. Орієнтовна доза кож-
ного елемента на 1м молодого насадження 
становить 5-7г, плодоносному - 9-12г діючої 
речовини (тобто не добрива, а азоту, фосфо-
ру, калію). Більш докладно дози внесених 
елементів показані в таблиці, процентний 
вміст елемента живлення можна прочитати 
на етикетці пакету з добривами. Користую-
чись цими даними, і розраховують дозу до-
брив. Наприклад, потрібно внести азоту 150 
г за діючою речовиною: для цього сечовини 
(46%) потрібно - 150 × 100/46 = 313 г.

Дози елементів живлення
У молодих садах хорошим прийомом 

є мульчування (покриття) грунту. В якості 
мульчі використовують торф, гній, компост, 
траву. При застосуванні тирси, соломи для їх 
розкладання потрібно обов’язково вносити 
мінеральні добрива (приблизно 1/3 від вста-
новлених доз). Мульчу на легких ґрунтах НЕ 
перекопують, тільки прополюють бур’яни; на 
важких грунтах в перші роки мульчматеріал 
восени закладають в грунт для прискорення 
її окультурення. Мульчування сприяє активі-
зації мікробіологічних процесів, під мульчею 
менше промерзає грунт і краще утримується 
волога. Під мульчею грунт повільніше про-
грівається навесні, але менше промерзає 
взимку. Мульчматеріал в умовах підвищеного 
зволоження швидко розкладається, тому шар 
мульчі періодично поповнюють. У плодонос-
ному саду глибина розпушування грунту в 
пристовбурних кругах або смузі не повинна 
перевищувати 10-12см. Однак зміст грунту в 
чистому стані (під чорним паром) трудоміст-
ке і обходиться не дешево в зв’язку з тим, що 
для підтримки родючості необхідне внесення 
в ґрунт органічних добрив. Інший системою 
утримання грунту є дерново-перегнійна. У 
цьому випадку грунт знаходиться під постій-
ним задернінням. Задерняют сад або частина 

площі саду на 7-8-й рік після посадки дерев. 
Грунт готують під задернение за 1-2 роки до 
посіву трав; вносять 2-3 річні дози органіч-
них і фосфорно-калійних добрив; поверхню 
грунту після перекопування вирівнюють, що 
в подальшому полегшить скошування тра-
ви. Добре, якщо за рік до посіву трав в саду 
буде проведено викорінює обприскування 
проти шкідників і хвороб, так як обробка 
садів концентрованими препаратами може 
знищити сходи багаторічних трав. Грунт го-
тують з осені або навесні. Насіння багаторіч-
них трав висівають рано навесні (квітень) 
або влітку (кінець червня - початок липня), 
коли випадає багато дощів. Для створення 
стійкої дернини висівають газонну суміш або 
травосмесь, що складається їх костриці луго-
вий (300г), тонконога лугового (200г на 100 
кв.м). Насіння трав закладають граблями і 
накочують ковзанкою. Клевер НЕ висівають 
внаслідок того, що в умовах затінення і за-
стосування азотних добрив він швидко гине. 
Високорослі злаки (їжака збірна і їй подібні), 
що не сіють в саду, так як вони утворюють 
Кочкувате поверхню.

Скошування трави
Догляд полягає в систематичному скошу-

ванні трави (4-6 разів на сезон) і внесення мі-
неральних добрив. У перший рік після посіву 
сходи багаторічних трав ростуть повільно і 
як би під покровом бур’янів, які на удобре-
ному грунті буйно розростаються. Бур’яни 
скошують 2-3 рази, в міру досягнення ними 
висоти 15-18см, і компостують. Після дру-
гого скошування в травостої переважають 
багаторічні трави, що витісняють бур’янисту 
рослинність повністю на другий рік. З друго-
го року скошують траву 4-6 разів, починаючи 
з III декади травня. Дуже важливо перший 
укіс зробити, коли трава досягне висоти не 
більше 20см, так як в цей період багаторічні 
трави здатні винести з грунту близько 50% 
поживних речовин, які вони засвоюють за 
весь вегетаційний період. Останній раз треба 
косити в середині вересня, щоб багаторічні 
трави могли підготуватися до перезимівлі. 
Скошену подрібнену масу найкраще розки-
дати по всій задернінням поверхні. Тоді від-
бувається повернення елементів живлення з 
розкладаються трав. Органічні добрива при 
постійному задерніння грунту не вносять. 
Грунтові умови покращуються, якщо періо-
дично поверхнево розкидати перепрілий 

торф. Мінеральні добрива застосовують в тих 
же дозах, що і на чорному пару; вносять їх на 
поверхню дернини; калійні і фосфорні восе-
ни, азотні - ранньою весною; на супіщаних 
грунтах все добрива - навесні. 

При задерніння посилюються мікробіо-
логічні процеси ґрунту, підвищується її во-
допроникність, що сприяє накопиченню 
запасу вологи. Скошена трава є джерелом 
поповнення грунту елементами живлення. 
Дерново-перегнійна система утримання 
грунту сприяє отриманню високих врожаїв 
та поліпшення якості плодів. Плоди, виро-
щені при задерніння грунту, краще визріва-
ють і більш лежання при тривалому збері-
ганні. У дорослих дерев зростає споживання 
їх грунту поживних елементів, що витрача-
ються на формування врожаю і збільшення 
обсягу дерева. Щоб поліпшити стан дерев і 
збільшити закладку квіткових бруньок, крім 
внесення основного добрива (навесні або во-
сени), застосовують підгодівлю дерев (після 
цвітіння). Для цього використовують гнойо-
ву рідину і розчин мінеральних добрив. Рідкі 
добрива вносять в борозни глибиною 18см. 
Борозни викопують по межі пристовбурного 
кола (3,5-4м) і на відстані 0,5-1м від штамба 
або уздовж ряду дерев на такій же відстані. 
Розбавлену гнойову рідину заливають в бо-
розни: 5-6 відер - на дерево у віці до 10 років; 
7-10 відер - на дерево 12-18 років; 12-15 відер 
- на більш старе дерево.

Добрива в домашніх умовах
Для приготування рідкого мінераль-

ного добрива в 10 л води розчиняють 100 г 
суперфосфату, 40 г калійної солі, 60г сечо-
вини. Концентрація розчину не повинна 
перевищувати 2%. Періодично (через 5-6 

років) вносять в борозни і основні добрива. 
Тоді по проекції крони викопують канавки 
глибиною і шириною 25- 30 см, на кож-
ний погонний метр довжини засипають 1-2 
відра компосту або гною з додаванням 250г 
суперфосфату і 100 г хлористого калію.  У 
сучасному садівництві широко застосовують 
не кореневі підживлення рослин. Рослини 
швидше реагують на харчування через листя, 
ніж через грунт. Але не кореневе живлення 
не замінює основних добрив, а доповнює 
їх. Вони мають велике значення при від-
новленні дерев після впливу несприятливих 
умов, в період росту плодів. Протягом веге-
таційного періоду роблять 1-3 підживлення: 
першу - після цвітіння, наступні - через 1,5-
2-х тижневі інтервали. Оптимальні умови 
для обприскування дерев складаються при 
температурі 18-20 ° С і вологому повітрі 
в ранкові години. Концентрація розчину 
повного мінерального добрива в період веге-
тації не повинна перевищувати 1,5-2%. Для 
обприскування готують розчин наступного 
складу: суперфосфат - 1% (100г на 10л), хло-
ристий калій - 0,2% (20г), сечовина - 0,3% 
(30г). Суперфосфат розчиняють у воді за добу 
перед приготуванням суміші, розчин супер-
фосфату зливають з осаду. Ефективні також 
підживлення сечовиною або сечовиною з 
хлористим калієм.

Плоди українського сонця
Яблуню підгодовують розчином сечови-

ни в концентрації 0,3%, грушу - 0,1-0,2%. 
Концентрація хлористого калію для всіх 

культур 0,2%. Крім літніх підгодівлі застосо-
вують осінню підгодівлю концентрованим 
розчином сечовини (500г на 10 л води). Інші 
добрива для цієї мети не придатні. Обпри-
скування дерев проводять перед листопадом, 
коли з’являються перші жовті листя. Воно 
поповнює запаси азоту в дереві і служить 
засобом в боротьбі проти парші. При нестачі 
мікроелементів їх вносять в грунт або засто-
совують не кореневі підживлення. Окульту-
рені грунти містять всі мікроелементи і не 
потребують їх. Осушені торфовища частіше 
потребують борі, міді; переізвесткованние 
кислі грунти - в Марганці і молібдені; піщані 
ґрунти - в борі. Перш ніж застосовувати мі-
кродобрива, необхідно усунути недолік ос-
новних елементів живлення (азоту, фосфору, 
калію) і води. Більшість районів України 
досить забезпечені вологою для успішного 
вирощування плодових дерев. Але частина 
весняно-літнього періоду (травень - чер-
вень) або друга половина липня можуть бути 
посушливими. Тоді ефективні поливи. Най-
частіше необхідність в них спостерігається 
до закінчення цвітіння і до часу інтенсивного 
росту дерев, при тривалій посусі дерева поли-
вають повторно. Для визначення терміну по-
ливу можна скористатися візуальним визна-
ченням вологості грунту. З глибини 25-30см 
беруть жменю землі, подрібнюють її і, взявши 
в руку, міцно її стискають. Якщо формується 
щільний грудку і залишає мокрий слід на па-
пері - полив не потрібний. Якщо грудка землі 
не залишає сліду на папері, то час поливу 
наближається; якщо грудка розпадається - 
час поливу втрачено. Полив повинен забез-
печити зволоження кореневого шару грунту, 
а кількість води буде залежати від ступеня 
осушення ґрунту і від її вологоємності. Для 
зволоження піщаних грунтів норма поливу 
менше, ніж для глинистих ґрунтів. Зразкова 
витрата води при одному поливі становить 
3-4 відра на 1 кв.м. В окремі роки з посуш-
ливої осені вдаються до підзимові поливу в 
кінці вегетаційного періоду (в кінці вересня 
- початку жовтня). Рясний полив (7-10 відер 
води на 1 кв.м) забезпечує зволоження грун-
ту на повну глибину проникнення коренів. 
Якщо близькі грунтові води, норму поливу 
зменшують. Кращі умови зволоження грунту 
складаються тоді, коли межа увлажненного 
шару збігається з верхньою лінією вологого 
грунту. Подзимний полив створює сприятли-
вий водний режим в грунті взимку і оберігає 
дерево від зимового осушення.

Розпушування грунту
Перед поливом грунт для кращого усмок-

тування води розпушують. Поливати можна 
дощуванням, напуском по борознах або в 
пристовбурні кола. При поливі пристовбур-
ного кола влаштовують за допомогою зем-
ляного валу чашу, куди напускають воду; 
при Бороздни способі воду заливають у 3-4 
борозни завглибшки до 15 см, проведених на 
відстані 50-80см від штамба і на такій же від-
стані одна від одної вздовж ряду або навко-
ло дерева. Після поливу і підсихання грунту 
борозни зарівнюють, грунт розпушують 
граблями. Задернінням грунт має гарну водо-
проникністю, тому її поливають поверхнево. 
Поливати краще ввечері, коли знижується 
випаровування води з грунту.

Від редакції «НД». Дорогі наші читачі, навіть у складний період карантину, 
селяни, фермери, дачники, можуть в межах свого подвір’я, як мінімум продов-
жити , впорядковувати своє рослинне господарство, тому наша рубрика «Дім. 
Сад. Город», як завжди до ваших послуг і у сьогоднішньому випуску, ми розкажемо 
про те, як доглядати свій сад.


