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Симпозіум на тему: “Вибори в часи 
епідемій”, який провела Асоціація орга-
нізаторів виборів країн Європи (АОВЄ), 
став уже другим онлайн-зібранням, під 
час якого розглядалися актуальні на 
сьогодні питання щодо впливу світової 
пандемії COVID-19 на організацію під-
готовки та проведення виборів у різних 
країнах. Учасниками заходу, що відбувся 
під головуванням генерального секретаря 
АОВЄ Жолта Солнокі, стали представни-
ки центральних органів адміністрування 
виборів, профільних міжнародних та не-
урядових організацій, науковці.

Як зазначалося під час симпозіуму, 
протягом останніх трьох місяців через 
пандемію 62 країни перенесли національ-

ні та місцеві вибори. Водночас 26 держав 
все ж таки організували голосування на 
різних видах виборів, попри епідемічні 
застереження. Але перенесення виборів, 
наголошували учасники дискусій, ство-
рює ризики політичного характеру та 
може призвести до зловживань, повʼяза-
них насамперед з недемократичним про-
довженням мандату осіб, наділених влад-
ними повноваженнями.

ВИБОРИ В ЧАСИ ЕПІДЕМІЙ

МЕНШЕ – НЕ ЗАВЖДИ КРАЩЕ…

ВАСИЛЯ ВОЛОДІНА ОФІЦІЙНО 
ПРИЗНАЧЕНО НА ПОСАДУ 

ГОЛОВИ КОДА

За словами прем’єр-міністра Укра-
їни Дениса Шмигаля, реформа адмі-
ністративно-територіального устрою 
має бути завершена цього року.

«Це одна з найбільш важливих і най-
більш успішних реформ. Ця реформа 
також одна з найбільш зрозумілих та 
підтримуваних людьми, тому вона має 
бути завершена цього року. Ми маємо 
в жовтні, як і заплановано, провести 
місцеві вибори за новим адміністра-
тивним поділом, щоб країна могла ру-
хатися далі в частині покращення сер-
вісу держави для громадян. Гальмувати 
та затягувати процес не можна. Рефор-
ма, в першу чергу, робиться для людей 
задля їхнього комфорту», – наголосив 
очільник Уряду.

Щоб громади могли успішно функ-
ціонувати, вважає Прем’єр-міністр, 
потрібно перейти до наступного етапу 
реформи – субрегіонального рівня, 
формування оптимізованих районів.

«Саме тому наша мета – затвердити 
новий проект районування областей, 
щоб влада функціонувала найбільш 
ефективно та не дублювала ніяких 
функцій.»

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

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

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

Василя Володіна офіційно 
призначено на посаду голови 
Київської обласної державної 
адміністрації. Відповідний 
Указ № 233/2020 17 червня 
підписав Президент України 
Володимир Зеленський. – по-
відомляє сайт КОДА

Попередні губернатори: 
Бно-Айріян і Чернишов не 
пропрацювали і сотню днів 
на своїх посадах: одного звіль-
нили, іншого перевели у міні-
стри.

В облдержадміністрації від-
булося представлення “ново-
го” губернатора, який до того, 
тільки з приставкою в.о., три 
місці й так очолював КОДА. 
Захід відбувся за участю пер-
шого заступника керівника 
Офісу Президента України 
Сергія Трофімова та Міністра 
регіонального розвитку гро-
мад та територій України 
Олексія Чернишова, який до-
недавна сам очолював буди-
нок на вулиці Лесі Українки.

Сергій Трофімов вручив 
новопризначеному очільни-
ку Київщини службове по-
свідчення та побажав і надалі 

успішно втілювати поставлені 
перед регіоном завдання. Він 
зазначив, що в межах реалі-
зації програми Президента 
«Велике будівництво» в Ки-
ївській області передбачена 
реконструкція шести шкіл та 
семи дитячих садочків, п’яти 
стадіонів, 13 приймальних від-
ділень, а також відновлення й 
капремонт близько 84 км доріг 
загального користування.

«Київська область має 
успішно реалізувати всі на-
ціональні реформи. На часі 
– створення адміністратив-
них центрів територіальних 
громад. Тому Василь Володін 
має остаточно закінчити про-
цес децентралізації та сприяти 
максимальному залученню 
інвестицій у регіон», – сказав 
Сергій Трофімов.

Василь Володін подякував 
за виказану довіру Прези-
дентові і Кабінету міністрів 
України, які одностайно під-
тримали його кандидатуру на 
цю посаду. Він зазначив, що 
готовий до покладеної на ньо-
го відповідальності працювати 
задля блага мешканців Київ-
щини.

В заході взяли участь на-
родні депутати України, ке-
рівництво Київської обласної 
державної адміністрації, ке-
рівництво Київської облас-
ної ради, керівники силових 
структур області, керівни-
ки територіальних органів 
ЦОВВ.

Продовження на стор.4

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ВНІС ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ 

ПРО КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ
Зважаючи на невтішну 

епідеміологічну ситуацію 
в країні, Кабінет Міністрів 
України вніс зміни до поста-
нови про карантинні обме-
ження.

Одна із змін стосується 
пробного зовнішнього не-
залежного оцінювання, яке 
мало відбутися 15 та 17 черв-
ня 2020 року. Звертаємо ува-
гу: організоване проведення 
пробного зовнішнього неза-
лежного оцінювання скасо-
вано. Однак бажаючі пройти 
пробне тестування можуть це 
зробити, не виходячи з дому.  
За інформацією Українсько-
го центру оцінювання якості 
освіти, учасники пробного 
ЗНО матимуть змогу зайти на 
свої інформаційні сторінки, 
завантажити тестовий зошит 
з української мови і літерату-
ри, виконати завдання тесту 
та надіслати свої відповіді 
для перевірки.

Водночас заклади освіти 
Київської області готуються 
до основної сесії зовнішньо-
го незалежного оцінювання. 

З 15 червня в департаменті 
освіти і науки розпочне  ро-
боту  «гаряча» лінія з питань 
підготовки, організації та 
проведення ЗНО. Телефон 
гарячої лінії: 278-23-42. 
Дзвінки будуть прийматися з 
09.00 до 18.00 з понеділка по 
суботу включно.

Щоб убезпечити від інфі-
кування учасників тестуван-
ня, АТ «Укргазвидобування» 
12 червня надав Київськійоб-
ласті благодійну допомогу у 
вигляді засобівіндивідуаль-
ного захисту, зокрема ме-
дичних масок для учасників 
тестування та працівників 
пунктів проведення ЗНО, а 
також халатів для медичних 
працівників, які будуть чер-
гувати на пунктах.

Продовження на стор.5

Кабінет міністрів 12 червня затвердив список 129 районів в Україні, 
замість 490 існуючих

Відповіді на це та інші запитання 
шукали учасники міжнародного 
онлайн-симпозіуму.

Продовження на стор.4
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

За даними Київського обласного 
лабораторного центру, в області 19 
червня 2020 року на 10:00 офіційно 
підтверджено 2142 випадки захворю-
вання на коронавірус (у т.ч. 173 дітей 
та 427 медпрацівників (за весь період). 
Нових випадків за останню добу – 24.

Лабораторно підтверджені випадки:
– в Обухівському р-ні – 261 (м. 

Обухів - 132, смт Козин – 25, м. Укра-
їнка -40, с. Нещерів – 10, с. Таценки 
– 8, с. Романків -5, с. Красне-1 – 7, 
с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. 
Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, 
с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня- 1, 
с. Халеп’я -1, с. Трипілля – 1, с. Жуків-
ці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безра-
дичі-1, с. Витачів – 1, с. Перегонівка 
-1, с. Сепок – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні 
– 503 (м. Вишневе – 192, с. С. Бор-
щагівка – 60, с. Крюковщина – 43, м. 
Боярка – 33, с. П. Борщагівка – 47, с. 
Лісники – 5, с. Гатне – 12, с. Свято-
петрівське – 21, с. Новосілки – 2, с. 
Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. 
Шпитьки – 2, с. Тарасівка -21, с. Чай-
ки – 10, с. Нове – 2, с. Кременище – 
1, с. Горенка – 2, с. Капітанівка – 1, с. 
Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі 
– 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. 
Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. 
Віта Поштова – 7, с. Мироцьке – 4, с. 
Хотів – 5, с. Лука – 2; с. Музичі – 1, с. 
Лісне -1, с. Чабани – 3);

– у Баришівському р-ні – 57 (с. Не-
дра -1; с. Дернівка – 1; с. Лукаші – 15; 
с. Леляки – 15, с. Селище – 1, с. Бзів 
– 1, с. Семенівка – 7, с. Перемога – 1, 
с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с. 
Яблуневе – 2, с. Садове – 3, с. Пасічна 
– 1, с. Борщів -1, с. Веселинівка – 1, с. 
Лехнівка –5);

– у Білоцерківському р-ні – 13 (с. 
Іванівка -1, с. Шкарівка – 1, с. с. Чупи-
ра – 1, с. Макіївка – 1, с. М. Вільшан-
ка- 1, с. Фурси-3, м. Узин –5);

– у Бориспільському р-ні – 93 (с. 
Гора – 7, с. Гнідин – 18, с. Вороньків – 
3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Голо-
вурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, 
с. Мирне – 1, с. Сулимівка – 2, с. Пе-
тропавлівське – 2, с. Вишеньки –15, с. 
Городище – 2, с. Дударків – 10, с. Ща-
сливе – 2, с. В.Олександрівка – 1; с. 
М.Олександрівка – 2; с. Перемога – 1; 
с. Іванків – 1; с. Кучаків – 3, с. Синь-
ківка -1, с. Мартусівка – 1, с. Глибоке 
– 5, с. Чубинське -1);

– у Броварському р-ні – 86 (8 – с. 
Требухів, 16 – Велика Димерка, 24 – с. 
Зазим’я, 5- с. Княжичі, 4 – смт Калита, 
1- с. Погреби, 3 – с. Гоголів, 2 – с. Бо-
брик, 5- с. Мокрець; 3 – c. Заворичі, 3 
– с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки 
–1, с. Літочки -1, с. Семиполки – 1, с. 
Рожівка – 1; с.Плоске – 1, с. Рудне – 1, 
с. Борщів – 1, с. Головурів – 1, с. Кра-
силівка – 3);

– у Бородянському р-ні – 27 (смт. 
Немішаєво – 4; с. Озірщина – 1, смт 
Клавдієво – 1; с. Загальці – 3; с. Здви-
жівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. 
Козинці – 2, с. Пісківка – 2; с. Мигал-
ки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданів-
ка – 1, с.Мироцьке -1, с. Шибене – 2, 
с. Небрат – 1, с. Бабинці -1);

– у Васильківському р-ні – 57 (с. 
Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; смт 
Глеваха – 9; с. Погреби -2; с. Данилівка 
-3; с. М. Салтанівка –1; с. Безп’ятне -3; 
c. Кожухівка – 3; с. Ксаверівка – 2, с. 
Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. За-
йців –1; с. Мархалівка -3; с. Зелений 
Бір – 3; с. Саливінки –2, смт Гребінки 
– 1, смт Калинівка – 1, с. Плесецьке – 

1, с. Лубянка – 1, с. Застугна – 1, смт. 
Васильківка -1, с. Здорівка – 10);

– у Вишгородському р-ні – 40 (с. 
Нові Петрівці-5, с. Старі Петрівці – 4, 
с. Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня -2; с. 
Казаровичі -3, с. Синяк – 1, смт Димер 
– 3; с. Гаврилівка – 2, с. Демидів -1; с. 
Лютіж –2; с. Лебедівка – 1; с. Катю-
жанка – 2; с. Воропаїв– 4, с. Пірново 
-3; с. В.Крупіль – 1, с. Абрамівка – 1, с. 
Новосілки- 4);

– у Іванківському районі – 7 (с. Те-
терівське -1; с. Блідча – 1; с. Леонівка 
– 1, с. Рудня Тальська -1; с. Мусійки – 
1; с. Феневичі -1, с. Дитятки– 1);

– у Макарівському р-ні – 20 (с. 
Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня 
-1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. 
Вільне -1, с.Бишів –4; с.Почепин -1; 
с.Мотижин – 2; с. Пашківка – 1, с. Ли-
тівка – 1, с. Наливайківка – 1, с.Сад-
ки-Строївка -1);

– у Миронівському р-ні – 34 (с. 
Маслівка -2; с. Зеленьки-4; с. Карапи-
ші -27; с. Олександрівка -1);

– у Кагарлицький р-ні – 38 (с. Сло-
бода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Ново-
сілки- 6; с. Юшки – 6; с. Горохове –2; 
с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. 
Гребені -1; с. Черняхів –1; с. Бурти -1, 
с. Шубівка – 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні 
– 13 (с. Пристроми -3; с. Стовп’яги -1; 
с. Циблі -2; с. В. Каратуль-1; с. Улья-
нівка –2, с Дівички – 2; с. Гайшин -1, 
с. Виповзки – 1);

– у Поліському р-ні – 2 (1- с. Сте-
щино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні – 7 (2 –с. 
Запруддя, 1 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 
2- с. Ольшаниця, с. Острів – 1);

– у Ставищенському р-ні – 9 (с. 
Гейсиха – 8, с. Кривець – 1);

– у Таращанському р-ні – 2 (с. Лука 
-1, с. Ріжки -1);

– у Згурівському р-ні – 7 (с. Стара 
Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. 
Черевки -1, с. Великий Крупіль -1, с. 
Нова Олександрівка -1, с. Усівка – 1, с. 
Жуківка -1,);

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

– Фастівському р-ні – 11 (с.Черво-
не -2, с. Червона Мотовилівка -3, смт 
Борова – 3, с. Триліси – 1, с. Велика 
Снітинка -1, с. Мала Снітинка -1);

– Сквирський р-н – 3 (с. Самгород 
– 2, с. Великополовецьке – 1);

– Тетіївський р-н – 5 (с. Черепин – 
1; с. Стадниця – 1, с. Михайлівка – 1, 
с. Денихівка – 2);

– Яготинський р-н – 4 (с. Панфіли 
– 2, с. Воронівщина – 1, с. Засупоївка 
– 1)

м. Біла Церква – 100;
смт Баришівка – 6;
м. Бровари – 75;
м. Бориспіль- 70;
смт Бородянка – 19;
м. Буча – 53;
м. Березань- 18;
м. Васильків – 34;
смт Глеваха – 2;
смт Володарка – 4;
м. Вишгород – 35;
м. Ірпінь – 111;
м. Макарів -5;
м. Фастів – 39;
м. Миронівка – 5;
смт Ворзель – 9;
смт Гостомель – 21;
смт Коцюбинське – 50;
смт Ставище – 4;
м. Кагарлик – 38;
м. Ржищів –3;

м. Переяслав- 19;
смт Рокитне – 8;
м. Богуслав – 6;
м. Яготин – 66;
смт Згурівка – 3;
смт Іванків – 6;
м. Тетіїв – 23;
м. Славутич -2.
З них на стаціонарному лікуванні – 

254, на самоізоляції – 1888.
Одужало 994 особи (у т.ч. 78 дітей):
– у Києво-Святошинському р-ні – 

251 (19 – с. С. Борщагівка, 18 – с. П. 
Борщагівка, 14 – с. Крюковщина, 130 
– м. Вишневе, 19 – м. Боярка, 4 – с. 
Гатне, 5 – с. Лісники, 13 – с. Святопе-
трівське, 3 – с. Дмитрівка, с. Тарасівка 
– 4, с. Чайки – 3, 1 – с. Капітанівка, 
с. Гореничи – 1, с. Ходосівка – 3, с. 
Личанка – 1, с. віта Поштова – 1, с. 
Мироцьке – 3, с. Хотів – 3, с. Лука – 1, 
1- с. Нове, с. Білогородка– 4);

– у Обухівському р-ні – 166 (м. Обу-
хів – 82, смт. Козин – 12, м. Українка 
– 32, с. Романків – 1, с. Таценки – 6, 
с. Трипілля -1, c. Нещерів – 9; с. Де-
ремезна – 2, с. Германівка – 3, с. Гри-
горівка – 2, с. Красна Слобідка – 2, с. 
Матяшівка – 5, с. Красне Перше – 4, с. 
Халеп’я – 1, Гусачівка – 1, с. Старі Без-
радичі – 1, с. Жуківці -1, с. Витачів -1);

– Баришівський р-н – 32 (с. Недра 
-1, с. Дернівка – 1, с. Лукаші – 6, с. 
Леляки – 8, с. Селище – 1, с. Бзів – 1, 
с. Семенівка – 4, с. Перемога – 1, с. 
Волошинівка – 1, с. Паришків – 1, с. 
Яблуневе – 1, с. Садове – 1, с. Лехнів-
ка – 5,);

– Білоцерківський р-н – 9 (с. Фур-
си -2, с. М. Вільшанка -1, м. Узин -5, с. 
Іванівка – 1);

– Бориспільський р-н – 35 (с. Гора 
– 7; с. Проліски – 6, с. Ревне – 1, с. 
Вороньків -3, с. Петропавлівське – 1, 
с. Городище – 1, с. Дударків – 3, с.Ща-
сливе – 2, с. В.Олександрівка – 1, с. 
М.Олександрівка – 2, с. Глибоке – 5, с. 
Гнідин -2, с. Вишеньки -1);

– Броварський р-н– 45 (с. Требу-
хів-7, с.В. Димерка – 9с. Зазим`є – 11, 
с. Княжичі – 1, с. Калита – 2, с. Гоголів 
– 1, , с.Бобрик–2, с. Мокрець – 5, с. 
Заворовичи – 2, с. Шевченкове – 1, с. 
Залісся – 1, с. Красилівка – 3);

– Бородянський р-н – 8 (смт Не-
мішаєво – 3, 1 – смт Клавдієве, 1 – с. 
Загальці, с. Здвижівка – 2, с. Бабинці 
– 1);

– Васильківський р-н – 42 (с. 
Рославичі -3, с.Іванковичи-1, с.Глева-
ха – 10, с. Погреби – 1, с. Данилівка – 
3, с. М. Салтанівка –1, с. Безп‘тне – 2, 
с. Кожухівка – 2, с. Ковалівка – 3, с. 
Боровичи – 1, с. Зайців – 1, с. Марха-
лівка – 1, с. Зелений Бір – 2, с. Сали-
вінки – 2, смт Гребінки – 1, смт Кали-
нівка – 1, с. Плесецьке – 1, с. Луб‘янка 
– 1, с. Здорівка – 5);

– Вишгородський р-н – 1 (с. Тара-
сівщина);

– Іванківський р-н – 6 (с. Дитят-
ки -1 , с Тетерівське -1, с. Блідча -1, с. 
Рудня Тальська – 1, с. Мусійки -1, с. 
Феневичи -1);

– Макарівський р-н–12 (с.Мос-
тище -1, с.Вільне-1, с.Березівка-3, с. 
Лишня -1, с.Бишів– 3, с. Мотижин – 
2, с.Говронщина – 1);

– Миронівський р-н – 27 (с. 
Маслівка – 2, с. Карапищі – 24, с. 
Олександрівка – 1)

– Кагарлицький р – н – 24 (С. Зеле-
ний яр -5, с. Слобода – 12, с. Липовець 
– 1, с. Новосілки – 3, с. Горохове – 2, с. 
Черняхів – 1)

– Переяслав-Хмельницький р-н –1 

(с. Циблі);
– Поліський р-н –2 (с. Стещино -1, 

с. Максимовичі -1));
– Рокитнянський р-н – 4 (с. За-

пруддя – 1, с. Синява – 1, с. Ольша-
ниця – 2);

– Ставищенський р-н – 7 (с. Гей-
сиха);

– Таращанський р-н – 2 (с. Лука – 
1, с. Ріжки – 1);

– Згурівський р-н – 7 (с. Стара 
Оржиця – 1, с. М. Березанка – 1, с. 
Черевки – 1, с. В. Крупель – 1, с. Но-
воолександрівка – 1, с. Усівка – 1, с. 
Жуківка – 1)

– Богуславський р-н – 7 (с. Щерба-
шенці-2, с. Івки – 3, с. Дибинці – 1, с. 
Михайлівка – 1);

– Фастівський р-н -4 (с. Червоне – 
1, с. М. Снітинка – 1, с. В.Снітинка – 
1, с. Триліси -1);

– Тетіївський – 1 (с. Денихівка)
– м. Біла Церква – 44;
– Смт. Барищівка – 4;
– м. Бровари – 26;
– м. Бориспіль – 25;
-смт Бородянка -1;
– м. Буча – 18;
-м. Березань -5;
– м. Васильків – 31;
-м. Володарка – 3;
– м. Вишгород – 4;
– м. Ірпінь – 22;
– м. Макарів – 2;
– м. Фастів – 22;
– м. Миронівка – 4;
– смт Ворзель – 3;
– м. Гостомель -3;
– смт Коцюбинське – 12;
– смт Ставище – 1;
– м. Кагарлик – 35;
– м. Ржищів – 2;
– смт Рокитне – 7;
– м. Переяслав – 2;
– м. Богуслав – 4,
– м. Яготин – 6;
– Смт Згурівка – 3,
– м. Тетіїв – 10;
– смт Іванків -2;
За час пандемії померло – 44 особи:
12 – Києво-Святошинський р–н 

(м. Вишневе, с. Святопетрівське, с. 
Гатне, с. Тарасівка, с. Крюковщина, с. 
Новосілки, м. Боярка, с. Софіївська 
Борщагівка),

2– Броварський р-н,
2– Васильківський р-н,
1– Вишгородський р-н,
1- Ставищенський р-н,
2 – Бориспільський р-н,
2 – Макарівський р-н (с. Мостище, 

с. Почепин);
1 – Миронівський р-н
1– Рокитнянський р-н,
3 – м. Біла Церква,
1– м. Фастів,
1– м. Васильків,
1– м. Українка,
4– м. Обухів,
2– м. Бровари,
3- м. Буча,
1 – м. Ірпінь,
2 – м. Яготин,
1- смт Бородянка,
1 – м. Славутич
За період з 14.03.2020 всього до 

Київського обласного лабораторно-
го центру надійшло 5484 підозри на 
COVID-19. За останню добу отримано 
37 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостережен-
ня за 8417 контактними особами.

Пресслужба Київської
 обласної державної 

адміністрації

СТАНОМ НА 19 ЧЕРВНЯ
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Очікується, що надалі проєкт отримає 
фінансування у вигляді 300 млн євро кре-
диту від ЄІБ. Проєкт підвищить енерго-
ефективність 1000 будівель (переважно 
дитсадків, лікарень та шкіл). А також по-
передить викиди понад 1 млн тонн двоо-
кису вуглецю (CO2). Результатами проєкту 
скористаються 2,5 млн жителів України. 
ЄІБ веде переговори з Фондом Східноєв-
ропейського партнерства з енергоефектив-
ності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС щодо 
подальших значних грантових внесків на 
цю програму.

Шляхом включення заходів для бороть-
би із COVID-19 проєкт покращить серед-
ньострокову стійкість лікарень до пандемії.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 
та Міністерство розвитку громад та терито-
рій України (Мінрегіон) уклали угоду про 
співробітництво у сфері надання консуль-
таційних послуг для підтримки підготовки 
Проєкту із енергоефективності громад-
ських будівель в Україні (Public Buildings 
Energy Efficiency project). Угоду підписали 
2 червня 2020 року напередодні зустрічі 
донорів Трастового фонду Східного парт-
нерства з технічної допомоги (EPTATF). 
Фонд надасть 150 тис євро, щоб підтримати 
імплементацію цієї угоди.

Очікується, що Проєкт із енергоефек-
тивності громадських будівель в Україні 
буде підкріплено кредитом у 300 млн євро 
від ЄІБ та грантовими внесками Фонду 
Східноєвропейського партнерства з енер-
гоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та 
ЄС на додачу до консультаційних послуг. 
Проєкт вирішить основні гострі проблеми 
у секторі, зокрема – питання нестачі довго-
строкового капіталу для малих та середніх 
муніципалітетів України. А також – про-
блему браку підтримки у всьому циклі під-
проєкту із енергоефективності, включно з: 
оцінкою проєкту, матеріально-технічним 
забезпеченням, адмініструванням догово-
ру, наглядом та контролем за будівництвом, 
введенням в експлуатацію, тестуванням та 
прийманням виконаних робіт. Суттєвого 
позитивного економічного впливу можна 
досягти через розширення інвестицій та зі 
значною технічною підтримкою.

Проєкт підвищить енергоефективність 
1000 будівель, переважно дитсадків, ліка-
рень та шкіл. Він допоможе попередити 
викиди понад 1 млн тонн двоокису вуглецю 
(CO2). Результатами проєкту скористають-
ся 2,5 млн жителів України. Шляхом вклю-
чення заходів для боротьби із COVID-19 
проєкт покращить середньострокову стій-
кість громадських будівель, зокрема ліка-
рень, до пандемії.

Голова Представництва ЄІБ в Україні 
Жан-Ерік де Загон прокоментував: «Грант 
EPTATF сприяє тісній співпраці між ЄІБ та 
Україною щодо підвищення енергоефек-
тивності громадських будівель в країні. Це 
ключовий пріоритет ЄІБ як кліматично-о-
рієнтованого банку ЄС. Проєкт покращить 
умови життя громадян України, зумовить 
суттєву економію енергії із позитивним 

впливом на зміни клімату та скоротить ви-
трати на опалення і залежність України від 
імпорту енергії».

Перший заступник Міністра розвитку 
громад та територій України Василь Лозин-
ський зазначив: «Міністерство розвитку 
громад та територій України та Європей-
ський інвестиційний банк підписали Уго-
ду, відповідно до якої буде організовано 
підготовку надання низьковідсоткового 
кредиту у 300 млн євро з тривалим стро-
ком погашення для впровадження широ-
комасштабної термомодернізації будівель 
громадського сектору. Зокрема, термо-
модернізацію здійснюватимуть шляхом 
встановлення сучасного обладнання з 
енергоефективності, лічильників та систем 
управління, модернізації систем опалення, 
вентиляції та освітлення тощо».

Додаткова інформація:
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

– це банк Європейського Союзу та інсти-
туція довгострокового кредитування. Це 
також єдиний банк, чиїм власником є дер-
жави-члени Євросоюзу, і який представляє 
інтереси цих держав. ЄІБ тісно співпрацює 
з інституціями ЄС задля впровадження по-
літик Європейського Союзу.

Як найбільший за обсягом багатосто-
ронній позичальник та кредитор ЄІБ за-
безпечує фінансування та надає експертизу 
для надійних та стабільних інвестиційних 
проєктів, які сприяють досягненню полі-
тичних цілей ЄС. Понад 90% діяльності 
ЄІБ відбувається в Європі. Проте банк та-
кож допомагає у реалізації зовнішньої полі-
тики та політики розвитку Євросоюзу.

Трастовий фонд Східного партнерства з 
технічної допомоги (The Eastern Partnership 
Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) 
– це багатозадачний та багатогалузевий 
інструмент фінансування для спеціальної 
технічної підтримки у країнах Східного 
Партнерства. Він надає цим країнам пере-
довий досвід та ресурси для покращення 
продуктивності під час підготовки та імпле-
ментації проєктів. Це спрощує мобілізацію 
фінансування для інвестицій, підтриманих 
ЄІБ. EPTATF забезпечує високу додану 
вартість, оскільки краща підготовка проєк-
тів підвищує їх інвестиційну привабливість 
та покращує вплив інвестицій на розвиток 
країн-бенефіціарів.

Фонд Східноєвропейського партнерства 
з енергоефективності та довкілля (Фонд 
Е5Р) – це багатосторонній донорський 
фонд обсягом 200 млн євро для стимулю-
вання інвестицій у муніципальні проєкти 
з підвищення енергоефективності та охо-
рони навколишнього середовища у країнах 
Східного партнерства. Створення E5P іні-
ціювала Швеція під час президентства в ЄС 
у 2009 році. Цей фонд об’єднує фінансові 
внески Європейського Союзу та групи з 
21-ї країни. Далі ці внески використовують 
для залучення національних коштів та кре-
дитів міжнародних фінансових інституцій.

Більше тут:  http://www.rol.org.ua
Олег Пустельник

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Про це під час он-лайн 
брифінгу 15 червня повідомив 
т.в.о. голови Київської облдер-
жадміністрації Василь Володін.

«Запланували відремонтувати 
28 об’єктів. Роботу розпочали на 
шести. На інших об’єктах три-
вають підготовчі роботи та про-
цедури публічних закупівель», 
– зазначив Василь Володін.

Вже зроблено капітальний 
і поточний ремонт 14 800 м2 
дорожнього покриття на авто-
дорогах обласного і районного 
значення. Що стосується вулиць 
і доріг комунальної власності 
в населених пунктах області – 
відремонтовано 58 728 м2.

Проводяться заходи з 
експлуатаційного утримання: 

ліквідовано 25 420 м2 вибоїн 
асфальтобетонного покриття; 
сплановано 1 202 км узбіч; 
вирізано порослі – 280 935 м2; 
проведено кронування 3 934 
дерев; встановлено 264 дорож-
ніх знаків; нанесення дорожньої 
розмітки – 19,2 км; поновлено 
розмітку пішохідних переходів 
– 60 м2.

Разом з тим наразі проводить-
ся ліквідація ямковості на авто-
мобільних дорогах загального 
користування місцевого значен-
ня гарячою асфальтобетонною 
сумішшю та ін’єкційно-струме-
невим методом.

«Наразі для проведення всіх 
видів ремонту автодоріг освоєно 
180 914,310 тис. грн. Після оста-
точного закінчення тендерних 
процедур плануємо пришвид-
шити темпи ремонту, щоб під 
час сприятливих погодних умов 
виконати всі заплановані робо-
ти», – повідомив очільник Київсь-
кої ОДА.

В 2020 РОЦІ НА РЕМОНТ ДОРІГ В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ПЛАНУЮТЬ СПРЯМУВАТИ 

1 209 304,439 ТИС. ГРН.

Доходи держбюджету скоро-
тилися на 30% у порівнянні з 
2019 роком.

Зокрема: падіння доходів 
бюджету за перші п’ять місяців 
2020 року порівняно з п’ятьма 
місяцями 2019 го – мінус 38,5 
мільярда гривень. Доходи 
держбюджету в травні 2020, 
скоротилися на 30% в порівнян-
ні з травнем 2019 го. Цифри 
опублікував сайт Мінфіну:

– Падіння промислового 
виробництва c початку року – 
7,9%, триває з вересня 19-го.

– Середня зарплата з ураху-
ванням інфляції в порівнянні з 
квітнем 2019 го – мінус 0,4%

Мінфін, як повідомляється 
на сайті скоротив план збору 
доходів для митниці, проте в 
травні митники все одно не 
виконали план (недоїмка скла-
дає –  3,1 мільярда грн.), також 
через скасування Верховною 
Радою частини місцевих подат-
ків не виконано план зборів до 
місцевих бюджетів – недобір 

1,4 мільярда. Податкова ж 
служба скорочений план (39,6 
млрд) перевиконала, зібрала 
43,2 млрд – плюс 3,6 млрд., але 
до статистики не включені бага-
то ключових показників. Ціною 
перевиконання виявилося і “пе-
ревиконання” заборгованості 
бюджету з відшкодування ПДВ 
(з початку року 19 мільярдів 
грн.).

Отже, вже при новому україн-
ському Уряді – динаміка падіння 
з вересня 2019 го є незмінною. 
Уряд не спромігся вибудувати 
нову економічну стратегію, 
поліпшити адміністрування  
податків і платежів та провести 
будь-які структурні зміни.

ЗА ДАНИМИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ, 
УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ВІДЧУТНО ПРОСІЛА

“У січні–березні 2020р. у 
Київській області прийнято в екс-
плуатацію майже 380 тис.м2 за-
гальної площі житла, з яких майже 
47 тис.м2 (12% загального обсягу 
житла) відповідно до Порядку 
прийняття в експлуатацію об’єктів, 
збудованих без дозвільного доку-
мента на виконання будівельних 
робіт, затвердженого наказом 
Мінрегіону від 03.07.2018 №158″ 
– повідомляє сайт управління ста-
тистики Київської області.

Загальна площа прийнятого 
в експлуатацію житла у січні–бе-

резні 2020р. порівняно з січнем–
березнем 2019р. становила май-
же 99%.

У міській місцевості прийнято 
в експлуатацію майже 141 тис.м2 
загальної площі житла (37% за-
гального обсягу), у сільській – 239 
тис.м2 (63%).

Крім того, прийнято в експлу-
атацію дачні та садові будинки  
загальною площею 50 тис.м2, 
що порівняно з січнем–березнем 
2019р. становила 87%.

Більше половини загального 
обсягу житла прийнято в експлу-
атацію у Києво-Святошинському 
районі та місті Ірпінь.

У січні–березні 2020р. прийня-
то в експлуатацію 4403 квартири. 
Середній розмір квартири стано-
вив 86 м2 загальної площі, при 
цьому у міській місцевості – 83 
м2, у сільській – 88 м2.

ЗА ПЕРІОД КАРАНТИНУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ВСТИГЛИ ПОБУДУВАТИ ТИСЯЧІ МЕТРІВ ЖИТЛА

Європейський інвестиційний 
банк та Міністерство розвитку 
громад та територій України 
підписали угоду про співпрацю 
для сприяння підготовки 
Проєкту із енергоефективності 
громадських будівель в Україні.  
Співпраця передбачає грантове 
фінансування у 150 тис євро 
від EPTATF
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«Зараз існує на мапі 490 районів, їх про-
понується укрупнити та створити втричі 
менше. До речі, існуючі райони України 
були сформовані ще при СРСР в першій 
половині минулого століття і не відпові-
дають сучасним стандартам по дуже бага-
тьох критеріях. Крім того, у нас є райони, 
де проживає трохи більше 5 тисяч людей, 
а є райони, де проживає більше 180 ти-
сяч людей. Через це є великі перекоси, і 
виникають складності в управлінні. Від-
повідальність у таких районів однакова, а 
навантаження різне і тому це, звичайно, 
теж треба виправляти», – наголосив Де-
нис Шмигаль.

Також, за словами Глави Уряду, дуже 
важливо продовжити обговорювати змі-
ни до Конституції в частині децентраліза-
ції. «Таке публічне обговорення має узго-
дити всі спірні питання та максимально 
врахувати принципи Європейської хартії 
місцевого самоврядування», – перекона-
ний Денис Шмигаль.

9 червня на прес-конференції заступ-
ник Міністра розвитку громад та те-
риторій В’ячеслав Негода заявив, що з 
наступного року більшість послуг нада-
ватимуться на рівні громад. Райони ж бу-
дуть потрібні здебільшого для організації 
системи державної виконавчої влади на 
місцях. Тому мешканцям міст і сіл не вар-

то надто перейматися питаннями зміни 
конфігурацій і функцій районного рівня.

«Чинний районний поділ в Україні 
не відповідає сучасним критеріям і був 
сформований під іншу соціально-полі-
тичну систему в період від 60 до 100 ро-
ків тому (Довідково: приклади утворення 
районів в Київській обл: Фастівський 
– 1917 рік, Бориспільський, Бровар-
ський – 1923, Білоцерківський – 1930, 
Поліський – 1957). І за розмірами вони 
не співмірні. У нас є райони, де мешкає 
6-7 тисяч жителів, і райони, де жителів 
понад 180 тисяч. Зрозуміло, щоб створи-
ти ефективний районний рівень, потріб-
ний в основному для організації системи 
державної виконавчої влади на місцях, 
чинний поділ необхідно оптимізувати. 
Для цього Мінрегіон створив чіткі кри-
терії і днями запропонував проект щодо 
кількості та складу районів по кожній 
області і АР Крим. Цьому передували не-
прості дискусії з залученням представни-
ків місцевої влади, профільних асоціацій, 
народних депутатів та експертів від про-
ектів міжнародної технічної допомоги», 
– зазначив В’ячеслав Негода.

«Ми плануємо, що Уряд ще цього 
тижня подасть до Верховної Ради про-
ект постанови, яка визначає перелік ра-
йонів і їхній склад по громадах. Часу на 
прийняття цієї постанови – до середи-
ни липня. Також найближчим часом до 
Парламенту буде поданий законопроект, 
який врегульовуватиме процедурні пи-
тання ліквідації старих і утворення но-
вих районів, і ми очікуємо, що народні 
депутати приймуть його у вересні цього 
року», – уточнив В’ячеслав Негода.

В свою чергу голова підкомітету з пи-

тань адміністративно-територіального 
устрою Віталій Безгін додав, що для за-
твердження нового територіального по-
ділу, Верховна Рада має три парламент-
ські тижні.

«Отже є лише одна спроба. Якщо ре-
зультат голосування буде позитивним, з 
нового року житимемо у новій – децен-
тралізованій Україні», – сказав Віталій 
Безгін.

Передбачається формування 
такої кількості районів:

АР Крим – 10 районів;
Вінницька область – 5 районів;
Волинська область – 4 райони;
Дніпропетровська область – 6 районів;
Донецька область – 8 районів;
Житомирська область – 4 райони;
Закарпатська область – 5 районів;
Запорізька область – 5 районів;
Івано-Франківська область – 5 райо-

нів;
Київська область – 6 районів;
Кіровоградська область – 4 райони;
Луганська область- 8 районів;
Львівська область – 7 районів;
Миколаївська область – 4 райони;
Одеська область – 6 районів;
Полтавська область – 4 райони;
Рівненська область – 4 райони:
Сумська область – 5 районів;
Тернопільська область – 3 райони;
Харківська область – 7 районів;
Херсонська область – 3 райони;
Хмельницька область – 5 районів;
Черкаська область – 4 райони;
Чернівецька область – 3 райони;
Чернігівська область – 4 райони.

Олег Ляшенко.

МЕНШЕ – НЕ ЗАВЖДИ КРАЩЕ…

Тож саме питанням проведення вибо-
рів в умовах пандемії чи їх перенесення 
у широкому міжнародному і правовому 
контексті були присвячені подальші об-
говорення. Так, керівник департаменту 
Державного виборчого бюро Польщі 
Кшиштоф Лоренц детально зупинився 
на правових та політичних аспектах пре-
зидентських виборів у Польщі, які мали 
відбутися 10 травня.

Своєю чергою президент Національ-
ної асоціації державних секретарів США 
Пол Пат у своєму виступі зосередив ува-
гу на заходах реагування на виклики та 
загрози під час виборів, повʼязані з пан-
демією коронавірусу. При цьому окремо 
йшлося про роль організаторів адміні-
стрування виборів Сполучених Штатів у 
цьому процесі.

До ще одного важливого дискусійного 
блоку ввійшли питання щодо конститу-
ційного та юридичного підгрунтя про-
ведення або перенесення виборів у часи 
епідемій. Спікерами з цієї проблематики 
стали заступник Голови Центральної ви-
борчої комісії Віталій Плукар, віце-пре-
зидент Державної виборчої комісії 

Хорватії Дамір Контрек та заступник се-
кретаря Республіканської виборчої комі-
сії Сербії Бранко Марінкович.

Зокрема, Віталій Плукар наголосив, 
що в контексті запланованих у нашій 
державі на осінь поточного року чер-
гових місцевих виборів питання їх від-
термінування чи перенесення не стоїть 
на порядку денному. Адже відповідно 
до Конституції України право громадян 
України вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування може бути 
обмежено лише в умовах воєнного або 
надзвичайного стану.

“Разом з тим, враховуючи можливість 
виникнення восени другої хвилі захво-
рюваності на коронавірус, не виключе-
но, що місцеві вибори будуть організо-
вані та проведені в карантинних умовах. 
Тому важливо забезпечити створення 
безпечних умов на виборчих дільницях, 
у приміщеннях виборчих комісій різного 
рівня.

Щодо посилення безпекових захо-
дів, то корисним видається вивчення та 
можливе застосування міжнародного 

досвіду, зокрема, проведення парла-
ментських виборів у Республіці Корея 
в квітні нинішнього року. В цьому кон-
тексті передусім слід згадати про пере-
обладнання, маркування та “екрануван-
ня” виборчих дільниць, дезінфікування 
приміщень і канцелярського приладдя, 
забезпечення персоналу виборчих комі-
сії змінними комплектами особистого 
захисту. А також – організацію  голосу-
вання виборців, які в цей день перебува-
тимуть у медичних закладах, зокрема, й 
із захворюванням на COVID-19.

Сподіваюсь, що сказане та почуте 
сьогодні під час цього симпозіуму тран-
сформується в новий досвід та ефектив-
ні рекомендації, а відтак буде корисним 
для можливого застосування в наших 
країнах”, – зазначив заступник Голови 
Комісії.

Влас-інформ

ВИБОРИ В ЧАСИ ЕПІДЕМІЙ
Продовження, початок на стор. 1

Продовження, початок на стор. 1
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Академік Лазоришинець у операційній
Інституту ім. Амосова
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АКАДЕМІК ЛАЗОРИШИНЕЦЬ: 
«БОРОТИСЯ ПОТРІБНО НЕ ТІЛЬКИ З КОРОНАВІРУСОМ, 
А Й З УСКЛАДНЕННЯМИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІСЛЯ НЬОГО»

Дитяча палата у Інституті ім. Амосова

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

Маленькі пацієнти Інституту Серця

Продовження, початок на стор.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інтерв’ю провів – Олег Спорников
(Продовження у наступному друкованому номері «Нової Доби»)
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Відомо, що крупні агрокомпанії та агрохол-
динги, наразі фактично самостійно формують 
сільгоспполітику у державі. Тому «Нова доба» 
відслідковує, що саме сіють велики агрофірми 
на тисячах своїх гектарів.

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

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

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

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

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

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

Використано матеріали сайту: 
https://superagronom.com
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1) Повна назва документа державного планування, 
що пропонується, та стислий виклад його змісту: 
Детальний план території газонаповнювальної стан-

ції в смт Глеваха Васильківського району Київської об-
ласті є містобудівною документацією місцевого рівня, 
що призначений для деталізації архітектурно-плану-
вальних рішень попередньо розробленої містобу-
дівної документації з урахуванням раціонального 
розташування об’єктів нового будівництва, а також 
здійснення інженерного забезпечення в межах тери-
торії, що проектується.
Завданнями детального плану території є:
1. Визначення функціонального призначення та па-

раметрів забудови окремої земельної ділянки з ме-
тою розміщення основних, підсобних і допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, машино-
будівної та іншої промисловості.
2. Формування принципів планувальної організації 

забудови.
3. Визначення всіх планувальних обмежень викори-

стання території згідно з державними будівельними 
нормами та санітарно-гігієнічними нормами.
4. Створення належних умов охорони і використання 

об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-за-
повідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охо-
роні, відповідно до законодавства.
5. Визначення напрямів, черговості та обсягів по-

дальшої діяльності щодо:
– попереднього проведення інженерної підготовки та 

інженерного забезпечення території;
– створення транспортної інфраструктури;
– організації транспортного і пішохідного руху, роз-

міщенні місць паркування транспортних засобів;
– охорони та поліпшення стану навколишнього сере-

довища, забезпечення екологічної безпеки;

– комплексного благоустрою та озеленення;
використання підземного простору тощо.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження 

документа державного планування:
Глевахівська селищна рада Васильківського району 

Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського обгово-

рення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 22-го червня 

2020 року і триває до 06-го липня 2020 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових 

зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про страте-

гічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку 
громадського обговорення має право подати замов-
нику в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 
документа державного планування. Пропозиції, по-
дані після встановленого строку, не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих гро-

мадських слухань (у разі проведення):
Проведення громадських слухань щодо заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки де-
тального плану території газонаповнювальної станції 
в смт Глеваха Васильківського району Київської облас-
ті не здійснюється. 
г) орган, від якого можна отримати інформацію та 

адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки де-
тального плану території газонаповнювальної станції 
в смт Глеваха Васильківського району Київської об-
ласті:
Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки детального плану 
території газонаповнювальної станції в смт Глеваха 
Васильківського району Київської області можна в 
Глевахівській селищній раді Васильківського району 
Київської області за адресою: смт.Глеваха, вул.Вок-
зальна, 26.
Заява про визначення обсягу стратегічної екологіч-

ної оцінки детального плану території газонаповню-
вальної станції в смт Глеваха Васильківського району 
Київської області також розміщена на сайті https://
hlevakha.gov.ua/
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропо-

зиції, його поштова та електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій:
Глевахівська селищна рада Васильківського району 

Київської області.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у пись-

мовій формі: 08631, Київська обл., Васильківсь
hlevakha.gov.ua (https://hlevakha.gov.ua/)
Глевахівська громада, Київська область, Васильків-

ський район - офіційний веб-сайт кий р-н., смт.Глева-
ха, вул.Вокзальна, 26.
Електронна адреса: glevaha.rada@ukr.net
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 

22.06.2020 по 06.07.2020.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформа-

ції, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування:
Глевахівська селищна рада Васильківського району 

Київської області.
4) Необхідність проведення транскордонних кон-

сультацій щодо проекту документа державного пла-
нування:
Проведення транскордонних консультацій не потре-

бує.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території 

газонаповнювальної станції в смт Глеваха Васильківського району Київської області 
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Історія Баришівського району йде ніби по спіралі. 
«Моя Київщина» і «Нова Доба» розпочинають нову 
серію розповідей про історію створення районних 
центрів та міст області під назвою «Київщина істо-
рична». Бо хто не знає свого минулого, той не вартий 
свого майбутнього

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Але історія продовжується попри все...

Тетяна Іванчук, 
журналіст порталу «Моя Київщина»

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

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

На фото Дзвіниця Успенської церкви (м. Баришівка)

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

друкованим громадсько-політич-
ним виданням призначеним 

для широкого кола читачів Київсь-
кої області

«Нова Доба» видається з початку 
2018 року і розповсюджується

 в усіх містах і селищах Київської 
області. 

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

телів столичної області є 
пріоритетним напрямком у роботі 

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

ного сімейного читання у 
родинах, які цікавляться життям 

рідного краю. 

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

ганізаціям

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

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

Київській області.

Наш передплатний індекс 60851

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

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

Кращі дні червня висадки кар-
топлі, висаджування за фазами 

Місяця
У червневому календарі ви-

садки картоплі в кращі строки 
можна дізнатися, коли посадка 
картоплі сприятлива в червні 2020 
року фазами Місяця, висаджува-
ти у відкритий грунт або теплицю 
цю сільськогосподарську і досить 
невразливу до температурних ре-
жимів, погодних умов культуру 
безпечно.  Тим дачникам, хто звик 
користуватися місячним календа-
рем посіву і посадок картоплі, не 
представляє свою роботу на землі 
з рослинами без його корисних 
порад і підготовлена сторінка, на 
якій досить найрізноманітнішої 
інформації, покликаної допомогти 
їм в новому дачному сезоні отри-
мати найкращі результати на своїй 
земельній, дачній або присадибній 
ділянці, а також в теплиці.

Коли садити картоплю в червні 
2020 посадка картоплі, місячний 

календар, сприятливі дні, терміни
До головного продукту на тери-

торії нашої країни, у кожного з нас 
особливе ставлення, адже без кар-
топлі неможливо уявити практич-
но жодного дня, коли ми б могли 
обійтися без неї, цього смачного, 
корисного і важливого овочевого 

продукту. Картопля вирощує кожен 
дачник, в обов’язковому порядку 
садить її на своїй земельній ділян-
ці, як початківець любитель, так і 
досвідчений професіонал, адже ви-
ростити її досить нескладно, хоча і 
в цьому питанні не все так просто 
і з чим ми з вами далі розберемо-
ся. Щоб домогтися врожайності 
картоплі, слід в червні 2020 року 
звернутися до місячним календа-
рем посадки картоплі і де можна 
дізнатися, коли садити по Місяцю 
сприятливо, найбільш безпечно 
висаджувати в грунт цю сільсько-
господарську культуру з урахуван-
ням її знаходження в потрібному 
зодіакальному сузір’ї, щоб можна 
було завдяки правильному вибору, 
забезпечити їй успішне прижив-
лення на новому місці в грунті, 
благополучний розвиток і подаль-
ше зростання

Коли садити картоплю в червні 
2020 року, висадка за фазами Мі-

сяця, в кращі дні сприятливі дні
Картопля хоч і заморський про-

дукт, але цінується в нашій країні 
поряд з хлібом, а про його користь 
і важливість людському організ-
му сперечатися не доводиться. За 
своєю цінністю його можна порів-
няти з рядом цілющих трав. Карто-
пля ми вживаємо практично кожен 
день, він присутній в переважній 
більшості перших страв, багатьох 
других і салатів, а ще він цінується 
тим, що може довго зберігатися в 
своєму свіжому вигляді. Напевно з 
цієї причини у нас чи не всі дачни-
ки вирощують картоплю, що вона 
може довго зберігатися.

Коли можна і потрібно сади-

ти картоплю в червні, висадка 
сприятлива

Щоб урожай картоплі пора-
дував, скористайтеся місячним 
календарем посадок картоплі в 
червні 2020 року, зі сприятливими 
днями по фазах Місяця, де можна 
дізнатися про них і чому чим ще, 
що допоможе дачникам в їх роботі 
на землі і з сільськогосподарськи-
ми рослинами, посівними і поса-
дочними заходами, іншими важли-
вими і вимагають особливої уваги 
питаннями.

 Посадковий календар сприят-
ливих днів висадки картоплі під-
каже дачникам, коли за термінами 
і фазі Місяця садити в червні 2020 
року картоплю, висаджувати в які 
саме її безпечно і буде сприяти при-
живлення, подальшому зростанню 
і розвитку, адже як відомо сільсько-
господарські культури вимагають 
до себе уваги, а значить проявивши 
його, ми підвищимо свої шанси на 
кінцевий успіх в досягненні більш 
високої врожайності цього овоча.

Коли садити картоплю в червні 
2020 року, посадка за термінами і 

фазі Місяця
Посівні і посадочні роботи для 

вітчизняного дачника, це напевно 
нарівні з вибором підготовчих для 

посіву насіння і посадок розса-
ди, висадки рослин, є головними, 
найбільш відповідальними і осно-
воположними в будь-якому дачній 
сезоні, незалежно від того, яку сіль-
ськогосподарську культуру, дерево, 
кущ або квіти і в який місяць їх 
висаджують городники, садівники і 
квітникарі, в якому саме місці.  До 
посадковим заходам важливо ста-
витися з усією серйозністю і про це 
добре знають городники, садівни-
ки і квітникарі. Саме вибір для по-
садки для якоїсь певної культури і 
може зіграти вирішальну роль в ух-
валенні цієї рослини, його прижив-
лення, зростання і подальшого ро-
звитку. Як відомо сезон у дачників, 
садівників, городників та квітни-
карів не закінчується ніколи, він 
цілорічного циклу і триває постій-
но.  Турбот і всілякої роботи у тих 
дачників, садівників, городників 
та квітникарів хто вирощує квіти, 
рослини, овочі і фрукти, картопля 
в тому числі, завжди в достатній 
кількості і вони постійно стежать 
за тими з них, які розвели у себе 
вдома, в теплиці або ж на дачній, 
присадибній або якомусь іншому 
земельній ділянці.

(продовження у наступному номері «НД»).

Посадка картоплі в червні 2020 коли садити картоплю, місячний ка-
лендар, сприятливі терміни, фази

Продовження, початок у номері НД 15(25)


