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НОВИНИ КИЄВА І 
КИЇВЩИНИ

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ГАЗЕТА

ТОП НОВИНА!
УКРАЇНА ЗВІЛЬНИЛА ХЕРСОН! 

УСІ ОБЛАСНІ ЦЕНТРИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОКУПАНТІВ

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!

11 листопада Сили спеціальних операцій звільнили Херсон від росій-
ських окупантів. На фото: воїнів вітають місцеві жителі, які плачуть від 
радості: вони чекали, поки український прапор знову буде майоріти над 
містом. Херсонці чинили мужній спротив у перші дні окупації. Ми усі 
пам’ятаємо, з якою люттю херсонці реагували на появу у місті окупантів 
та як зараз вони зустрічають з радісними вигуками і обіймами воїнів 
Збройних сил України. Як відомо на початку окупації жителі Херсона ви-
ходити на масові акції протесту. Вони стояли з прапорами у центрі міста 
та закликали рашистів йти геть. Люди, ризикуючи життям, входити на 
протести та кричали в обличчя озброєним окупантам, що Херсон – це 
Україна. Геть по-іншому жителі Херсона зустрічають сьогодні воїнів ЗСУ. 

В українській розвідці повідомили, що Херсон повертається під контроль 
України, а до міста заходять регулярні частини ЗСУ та Національної поліції 
ГУР звернулося до російських загарбників із повідомленням, щоб вони до-
бровільно здавалися в полон. Кожен, хто чинитиме опір – буде знищений.Шля-
хи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено силою. 
У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує полоненим збереження 
життя та безпеку – наголосили у розвідці.
По усьому Херсону масово замайоріли синьо-жовті прапори. Місцеві жителі 
також стали збиратися на острівському мосту, щоб зловити зв’язок і офіційно, 
від української влади дізнатися про звільнення міста.

Хто має право на матеріальне за-
безпечення на випадок безробіття 

та соціальні послуги?
Категорії громадян, які мають право на матеріальне забезпечення на 
випадок безробіття та соціальні послуги, зазначені в Законі України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття» у редакції зі змінами, внесеними Законом від 21.09.2022 р., 
№ 2622-IX. По-перше, усі застраховані особи. Крім них право на забез-
печення та соціальні послуги мають зареєстровані безробітні з числа:
- молоді, яка закінчила навчання або звільнилася з військової служби і потре-
бує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце;
- одинокі матері чи батьки, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, 
та один з батьків(прийомні батьки, батьки-вихователі дитячого будинку 
сімейного типу, усиновителі, опікуни, піклувальники дитини з інвалідністю), 
які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.
Члени особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками, громадяни України, які працюють за 
межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, 
мають право на забезпечення за умови сплати страхових внесків.
Як припинити трудові відносини, якщо роботодавець перебуває на непідконтрольній 
території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування ?
Наразі ВПО мають право припинити трудовий договір в односторонньому порядку. Для цього їм необхідно подати до базового 
центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості)за місцем проживання заяву на ім’я роботодавця про припинення трудо-
вого договору. Датою його припинення є день, наступний за днем подання такої заяви.
Водночас центр зайнятості, у день припинення трудового договору, повідомляє про це роботодавця (будь-якими засобами 
комунікації, у тому числі електронними) та територіальні органи Пенсійного фонду України та Державної податкової служ-
би України.Законом України від 21 вересня 2022 року № 2622-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості 
населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці”, зокрема визначено, що якщо робо-
тодавець перебуває на непідконтрольній території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування, вищевказана 
заява зберігається у центрі зайнятості (філії) до моменту деокупації (розблокування) відповідних територій. Після цього центр 
зайнятості (філія) протягом 7 календарних днів повідомляє роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі елек-
тронними).
Чи може центр зайнятості внести запис до трудової книжки працівника про припинен-
ня трудового договору?
Так, може, але у визначених законодавством випадках.Наразі, таким випадком є смерть роботодавця – фізичної особи або 
набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. 
Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням 
суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою затверджено постановою  Кабіне-
ту Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1172.Для припинення трудового договору працівник подає в електронній або па-
перовій формі до центру зайнятості заяву та відповідний пакет документів. Датою припинення трудового договору вважається 
день подання заяви працівником.Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового 
договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до пункту 81 частини першої 
статті 36 Кодексу законів про працю України, але не раніше ніж через три робочих дні з дня подання вищевказаної заяви.
Наразі вирішити питання стосовно зайнятості можливо самостійно, необхідно лише перейти за відповідним посиланням:
Статус безробітного: http://surl.li/crdyo

На початку листопада на 
Київщині відбувся фо-
рум у межах українсь-
кого тижня регіональної 
цифрової трансформації 
Digital Regions Week для 
представників громад, 
бізнесу та громадського 
сектору. 
Форум у рамках Digital Regions Week 
організовано центром Дія.Бізнес у 
Бучі за ініціативи Міністерства циф-
рової трансформації України та за 
підтримки Київської обласної військо-

вої адміністрації і Програми розвитку ООН і Швеції. Серед учасників заходу: гро-
мади Київщини, спікери обласної та місцевої влади, представники міжнародних 
організацій, підприємці ІТ-сектору.  Ключові теми, які учасники мали змогу об-
говорити під час заходу – стан цифровізації Київської області, індекс цифрової 
трансформації громад та запуску платформи Дія.Цифрова громада від Мінциф-
ри, виклики та проблеми громад області під час війни, важливість цифрової гра-
мотності жителів регіону, розвиток цифрових послуг та кібербезпека у громадах.
«Попри всі перешкоди ми продовжуємо будувати нову цифрову країну, продов-
жуємо впроваджувати нові цифрові сервіси. Для Київщини дуже важливо бути на 
чолі цього процесу: апробовувати інновації у всіх громадах, розвиватися. Наша 
область стала майданчиком для багатьох інновацій і ми повинні рухатися в зада-
ному темпі», – зазначив під час свого відеозвернення до учасників заходу голова 
Київської ОВА Олексій Кулеба.  Уже найближчим часом форуми регіональної 
трансформації відбудуться в Черкаській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, 
Закарпатській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
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Київський обласний Центр зайнятості, запрошує 
всіх учасників ринку праці Київщини на зустрічі 

з представниками органів місцевої влади та 
самоврядування, фахівцями служби зайнятості, 
соціальними партнерами та роботодавцями, які 
відбуваються за ініціативи Київської обласної 

служби зайнятості. 
Цього тижня на вебінарах і тренінгах ви зможете більше дізнатися про послуги 
служби зайнятості, права та обов’язки зареєстрованих безробітних, навчитися 
техніці пошуку роботи, опануєте навички цифрової грамотності та користування 
електронними ресурсами, отримаєте інформацію про джерела пошуку роботи, 
про ринок праці та актуальні вакансії, можливості професійного навчання тощо. 
Долучайтеся до наших заходів та відкривайте для себе цікавий всесвіт україн-
ського ринку праці. У вас є нагода навчитися усьому необхідному для успішного 
працевлаштування вже цього тижня та почати будувати успішну кар’єру.

Як допомогти дітям зростати у сім’ях та уникнути 
інтернату? Тематична зустріч із лідерами думок 

у Києві. 
Про спільну роботу держави, неурядових організацій та громадян заради по-
рятунку дітей від соціального сирітства говорили під час зустрічі у Києві. Захід 
об’єднав представників соціальних служб, місцевої влади, громадських та бла-
годійних організацій, які опікуються дітьми, вразливими сім’ями та внутрішньо 
переміщеними особами. До дискусії долучилися не лише столичні лідери думок, 
а й представники Київського регіону:  Білої Церкви, Фастова та постраждалої від 
воєнних дій Бородянки. І ті, хто надає або створює послуги для вразливих родин. 
І ті, хто їх  отримує:  зокрема мама дитини із особливими освітніми потребами. 
Національна координаторка проєкту “Право на сім’ю”, який реалізує міжнарод-
на благодійна організація СОС Дитячі Містечка, Маріанна Онуфрик – розповіла 
наскільки шкідливим для розвитку і здоров’я дитини є виховання в інституціях. 
Найбільше присутніх вразив той факт, що інституційний догляд спричиняє незво-
ротні зміни у мозку дитини. А це призводить до низьких показників IQ, затримки 
мовлення, проблем зі слухом та зором. Маріанна Онуфрик також на-

вела статистику Вірменії. Коли 
у країні посилили соціальні 
послуги, а саме – організували 
транспорт до шкіл, гаряче хар-
чування та групи продовженого 
дня – то кількість дітей в інтер-
натах зменшилася на 50 від-
сотків. Адже батьки отримали 
можливість працювати повний 
день, аби забезпечити родину. 
І впевненість у тому, що дитина 
буде під наглядом і забезпече-
на повноцінним харчуванням.  
Розширення соціальних послуг 
– ефективна альтернатива ін-
ституціям, це доводить і міжна-
родний досвід. Приміром, од-

нією з таких послуг є патронат. Коли дитина отримує догляд, виховання та реа-
білітацію у сім’ї патронатного вихователя – поки її батьки чи законні представни-
ки долають складні життєві обставини. Окрім патронату, в Україні розвиваються 
й альтернативні форми сімейного виховання. Це усиновлення,  опіка/піклування, 
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.  Тож учасники обговорили, що 
саме треба зробити для просування альтернативних сімейних форм виховання. 
Як заохочувати людей дізнатися більше про потреби дітей, можливості допом-
оги та підтримки. А також – як спонукати місцеву владу до змін на благо дітей.
Зустріч за спеціальною методикою провів тренер-фасилітатор Руслан Бахтиєв. 
Завдяки цій методиці вдалося колективно напрацювати чіткий план подальших 
дій.  Учасники зустрічі домовилися створити спільноту для оперативного обміну 
ідеями, досвідом, планування наступних активностей, вивчення ситуації у регіоні 
та залучення медіа до обговорення. Такі воркшопи є частиною інформаційної 
кампанії, і уже відбулися в Івано-Франківську, Ужгороді та Львові. 

Я вам дякую всім за витримку, за те, що 
ви встояли, і за те, що ви тут. Бо без 
вас ми, напевне, ще довго йшли б сюди (у 
Херсон). Без вашої допомоги, без вашої 
віри, нам було б не легко. Все буде добре. 
Ми все відбудуємо, ми повернемо все...

АНДРІЙ КОВАЛЬЧУК, генал-майор 
Збройних сил України, команду-
вач Оперативного командування 

«Південь» Сухопутних військ ЗСУ, 
подякував жителям міста Херсон, за 

мужність в окупації

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Україна 
почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю. У Волинській області вже зве-
ли стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону. Це - рів, насип, 
залізобетонний паркан з колючим дротом. Тимошенко наголосив, що це ще не 
все, проте додав, що деталей поки не повідомлятимуть. 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ КИЇВЩИНИ ПЕРЕДАЛИ ПОНАД 4 ТИСЯЧІ НОУТБУКІВ
Голова Київської ОВА спільно з Міністром освіти та науки Сергієм Шкарлетом 
і представницею ЮНЕСКО К‘ярою Децці Бардескі передали понад 4 тисячі но-
утбуків для вчителів Київщини. «Комп’ютерна техніка — це необхідність для 
сучасного освітнього процесу. Без девайсів неможлива організація дистанцій-
ного навчання та проведення інтерактивних занять у закладах освіти. Школи 
Київщини повинні бути забезпечені таким обладнанням», — наголосив голова 
КОВА Олексій Кулеба. 

Віталій Кличко передав прикордонни-
кам ще 50 мікроавтобусів Volkswagen 
від закордонних партнерів. Про це пові-
домляє сайт Київської міської влади. 
«Ці автомобілі отримають бойові 
підрозділи, які несуть службу з охо-
рони державного кордону на півночі 
Київської області, а також на сході 
України. У липні цього року ми вже 
передавали нашим прикордонникам 35 
аналогічних автомобілів. Вони є оп-
тимальними для виконання завдань, 
що стоять перед прикордонною 
службою», – сказав Віталій Кличко. 
Мер Києва наголосив, що це не остан-
ня партія автомобілів від столиці 
для військових.
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Волонтерський штаб Фундації «Чинність закону», 

запрошує до співпраці з метою допомоги український 
армії та тимчасово переміщеним українцям.

Дорогі благодійники в Європі та в усьому світі!  Сила українського народу, його 
дух, здатність єднатися в найтяжчі часи є запорукою наших майбутніх перемог! Так 
було, так є і так буде й надалі!  Волонтерський Центр Фундації соціально право-
вого захисту населення «Чинність закону» , всі ці вісім тяжких для нашого народу 
років, у міру своїх можливостей збирав і передавав для наших бійців, біженців та 
мешканців уздовж лінії зіткнення, гроші та матеріальні ресурси аби ці люди могли, 
у більш комфортних умовах воювати, жити, ставати на ноги… Ми з першого ж дня, 
з 24 лютого 2022 року, з потроєною енергією продовжили нашу роботу в умовах 
російської агресії. 

Для волонтерської підтримки: 
Найменування отримувача: 

БО ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ
Код ЄДРПОУ: 25729133

Не є платником податків.
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стан-

дарту IBAN 
Українська гривня (UAH): 

UA813052990000026004010107077
EUR: UA783218420000026002053138699 
USD: UA703218420000026004053147990 

АТ КБ «ПриватБанк»
Для підтримки кріптовалютою:

Ми збираємо кошти й купуємо те, що потрібно нашим бійцям, збираємо речі, як 
військові так і цивільні, медикаменти і продовольство і відправляємо тих, хто боро-
нить Україну та потерпає від окупації. Усі наші звіти, можна переглянути на нашому 
сайті: www.rol.org.ua Ми щиро запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до нашої 
роботи й допомогти нам перемогти ворога, будь-яким доступним нам способом: 
наші телефони: 044 2233373; 044 2233393; rol.ukraine@gmail.com
Наш офіс, як і всі 20 років, працює у столиці України місті Києві.

Юридична 
підтримка

«Нової Доби»

У Харкові на майдані Свободи від-
крили вуличну виставку #позив-
нийУкраїна. Український художник 
Нікіта Тітов присвятив виставку 
своїх ілюстрацій захисникам і за-
хисницям України. Виставка відб-
увається у співпраці з Українським 
ветеранським фондом Міністерства 
у справах ветеранів.
Мета проєкту – розповісти про 
українців, які свої цивільні професії 
змінили на військові. Раніше вони не 
думали, що одягнуть військовий од-
нострій. Та коли час настав, зробили 
свій вибір на користь країни. «Вліт-
ку Український ветеранський фонд 
спільно з Нікітою Тітовим запустив 
у соцмережах флешмоб #позивний-

У Харкові стартувала вулична виставка 
#позивний Україна, присвячена військовим

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проекту «Детального плану території 

земельної ділянки в межах Глибоцької сільської ради 
Бориспільського району Київської області»

1)Повна назва документа державного планування (далі – ДДП) Заява про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детального плану території земельної 
ділянки в межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області».
2)Мета роботи – надання пропозицій щодо архітектурно-планувальної організації те-
риторії та об’ємно-просторового вирішення виробничої забудови з урахуванням інве-
стиційних пропозицій потенційних забудовників.
3)Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: 
Бориспільська міська рада Київської області.
4)Передбачувана процедура обговорення у відповідності до Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 11 листопада 2022 року і до 26 
листопада 2022 року включно (15 календарних днів протягом яких приймаються зау-
важення та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО у друкованому та елек-
тронному вигляді).
б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовій формі 
на поштову адресу: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 73; та в електронному 
вигляді на електронну скриньку Управління містобудування та архітектури Бориспіль-
ської міської ради borarhitect@i.ua .
в) необхідність проведення громадських слухань щодо Заяви про визначення обсягу 
СЕО: відсутня.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайоми-
тись з заяою про визначення обсягу СЕО та екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною із здоров’ям населення, що стосується детального плану території: Управ-
ління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради за адресою: 08301, 
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 73. Також із Заявою про визначення обсягу СЕО 
можливо ознайомитись на офіційному сайті управління містобудування та архітектури 
Бориспільської міської ради: www.archbor. gov.ua у розділі «Оголошення».
д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції - Управління містобудування та 
архітектури Бориспільської міської ради; поштова та електронна адреса - 08301, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 73; e-mail: borarhitect@i.ua; строки подання зауважень 
та пропозицій: від 11 листопада.2022 року і триває до 26 листопада 2022 року включно.
є) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здо-
ров’ям населення, що стосується детального плану території: - Управління містобуду-
вання та архітектури Бориспільської міської ради.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту детального 
плану: відсутня.
Начальник управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради   
   Тетяна ХАРИТОНЮК
Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря 
ТОВ “ЛЕГІОН 2015” (магазин № М9 Пчілка Маркет), розташований: Київська обл., 
Броварський р-н, м. Бровари, вул. Шолом-Алейхема, буд. 68. Підприємство налічує: 
3 джерела викидів, забруднюючих атмосферне повітря (обладнання хлібопекарське, 
кулінарне, холодильне). Підприємством  викидається у атмосферне повітря 9 забруд-
нюючих речовин: спирт етиловий, кислота оцтова, ацетальдегід, акролеїн, фреони. 
Кількість забруднюючих речовин: 0,01456 т/р. Концентрація забруднюючих атмосфе-
ру речовин не перевищує нормативних вимог. Діяльність підприємства негативно не 
впливає на стан здоров’я місцевого населення  і на різні складові довкілля. З приводу 
зауважень та пропозицій звертатись протягом місяця з дати опублікування резюме у 
ЗМІ до Київської ОВА за  адресою: місто Київ, площа Лесі Українки, буд. 1, тел. (044) 
286-87-23, (044)286-84-11.

Україна. Використовуючи ілюстрації художника, ми розповідали історії цивільних, 
які стали на захист своєї країни»,– каже Наталія Калмикова, виконавча директорка 
Українського ветеранського фонду. Нікіта Тітов намалював ілюстрації про режисерів, 
кухарів, водіїв маршрутки, вчителів, студентів, тренерів, громадських активістів та ба-
гато інших. Свої історії він присвятив:  «Людям різних професій. Які незалежно від 
того, чим вони займалися раніше, вдягли військову форму і стали на захист країни. 
За кожною з цих робіт є історія людини або різних людей, тому що не можна охопити 
всіх», — каже Нікіта Тітов. Символічно, що виставка #позивнийУкраїна знаходиться 
у наметі «Все для перемоги». Волонтери поставили його на майдані Свободи після 
початку війни з Росією у 2014 році. Цей намет – не тільки символ боротьби за Україну, 
а й справжній музей війни й водночас волонтерський центр. Приходьте на виставку, 
фотографуйте й розповідайте історії своїх знайомих з хештегом #позивнийУкраїна.
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ДІМ.САД.ГОРОДНирки, що не розпустилися, і почорнілі паго-
ни — не завжди це наслідок сильних морозів. 
Загроз для успішного пробудження саду 
вистачає без них. Але більшості з цих за-
гроз сад можна і навіть потрібно позбавити. 
1. Обтрушуйте сніг з кущів та дерев 

Навіщо: Сніг захищає рослини від хо-
лоду, але якщо його накопичується за-
надто багато, під його вагою гілки та 
стовбури молодих саджанців-однолітків 
можуть погнутися і навіть поламатися. 
Якщо все-таки трапилася неприємність, і ви 
виявили поламані гілки та стовбури, не варто 
впадати у відчай — треба терміново провести 
реанімаційні заходи. Що раніше ви це зроби-
те, то більше у рослини шансів відновитися. 
Поверніть великі гілки або стовбур у по-
чаткове положення і закріпіть скобами, 
тканиною або іншими пристроями. Міс-
ця з’єднання обов’язково зачистіть но-
жем та замажте олійною фарбою. Не 
завадить додатково обв’язати рану цело-
фановою плівкою. Тільки не забудьте зня-
ти пов’язку з настанням спекотних днів! 
Deborah Cerbone Associates, Inc. 
2. Шукайте кладки комах-шкідників 
Для цього уважно огляньте гілки де-
рев та чагарників. Знайдені гніздо 
вирізати секатором, а потім спалити. 
Навіщо: З настанням весни впо-
ратися з шкідниками, що розпло-
дилися, буде набагато складніше. 
Як превентивні заходи боротьби з комаха-
ми-шкідниками залучайте у свій сад птахів. 
Якщо розвісити годівниці і регулярно під-
новлювати запаси насіння, круп і шма-
точків несолоного сала, навесні та влітку 
підгодовані пернаті віддячать за турботу, 
знищуючи комах-шкідників у вашому саду. 
Janice Parker Landscape Architects 
3. Оновіть побілку 
Навіщо: Вона захистить дерева від соняч-
них опіків (білий колір відштовхує сонячні 
промені), хвороб, шкідників та морозобоїн. 
Зазвичай побілку виробляють у жовт-
ні-листопаді, але пізно взимку або ран-
ньою весною її варто підновити. Для цьо-
го стовбури та скелетні гілки покривають 
вапняним або крейдяним розчином (1 кг 
крейди або свіжого гашеного вапна на ві-
дро води з додаванням 250 г мідного купо-
росу. Для кращої прилипання додайте 1–2 
кг глини або 1–2 склянки молока). Побілю-
вання краще проводити теплим сонячним 
днем, щоб вона висохла, а не замерзла. 
ЕЦ Екопочва-ЛД 
До речі: ще один дієвий спосіб захисту від 
сонячних опіків – обв’язування штамбів 
пергаментним папером білого кольору. 
Ruth Consoli Design 
4. Надайте першу допомо-
гу постраждалим рослинам 
Навіщо: Якщо встигнути до почат-
ку руху соку (тобто весни), шко-
да може бути не такою суттєвою. 
Пошукайте морозобоїни. Це поздовжні трі-
щини на корі дерев, які можуть проникати 
аж до серцевини. Морозобоїни стають при-
чиною хвороб, зниження врожайності та на-
віть загибелі фруктових дерев. З’являються 
морозобоїни як на штамбах (стволах), так і 
на розвилках гілок. Найбільш схильні до їх 
появи плодові: груші, яблуні, сливи та вишні. 
Noelle Johnson Landscape Consulting 
Морозобоїни складно вилікувати (кора дов-
гий час приховує ушкодження), простіше 
запобігти їх появі. Але якщо така пробле-
ма все-таки зачепила ваш сад, вирішу-
вати її слід відразу, як тільки ви виявили 
тріщини. Як допомогти деревам узимку? 
До початку руху соку і набухання нирок по-
трібно очистити рану: кору, що омертвіла, 
зчистити до здорової деревини світлого 
кольору, використовуючи металеву щітку, 
гострий ніж або скребок (інструмент по-
винен бути попередньо знезаражений). 
Зачищену тріщину обробити 5% розчи-
ном мідного купоросу або 1% розчином 

ЩО РОБИТИ У САДУ ВЗИМКУ?ЩО РОБИТИ У САДУ ВЗИМКУ?

ДОРОГІ ЧИТАЧІ «НОВОЇ ДОБИ»!
Нам усім зараз тяжко, ми усі терпи-
мо наслідки підлої рашиської агресії 
проти нашої прекрасної Батьківщи-
ни! Ми щодня дякуємо нашій Армії за 
те, що вона захищає наше життя, 
наші оселі...
Але наше з вами завдання - це допом-
агати фронту і жити далі, працюва-
ти, годувати наших дітей...
Тому «Нова доба», продовжує свою 
рубрику «Дім. Сад. Город», бо вона є 
частиною цього мирного економіч-
ного життя, запорукою майбутньо-
го врожаю...
Аби ми могли пригостити наших 
воїнів, свіжими, смачними яблучками 
з власного саду!
Будемо Жити!
Редактор газети «Нова Доба»
ОЛЕГ СПОРНИКОВ

бордоської суміші. Це дозволить вби-
ти всі грибки та мікроорганізми, які могли 
встигнути потрапити під пошкоджену кору. 
Оброблену рану замазати глиною або са-
довим варом, який можна зробити влас-
норуч на основі парафіну, бджолиного 
воску з додаванням скипидару, соснової 
смоли. Або купіть готовий садовий вар у 
спеціалізованому магазині для садівників. 
Тепер тріщину можна зафарбувати. Однак, 
якщо сильне пошкодження, доведеться зро-
бити обв’язку мішковиною (при намоканні вона 
швидко висихає, і деревина під нею не заборо-
нятиме), стягнувши її дротом навколо стовбура. 
Howard Jay Supnik Landscape Architect LLC 
Будьте готові до того, що процес лікуван-
ня морозобоїн триватиме тривалий час. 
Вам доведеться повторити описані маніпу-
ляції наступної весни, і ще через рік (у чис-
лі перших робіт у саду після зими). Якщо ж 
дерево не зможе одужати, варіантів два: 
щеплення нових гілок на обрізаний стовбур 
або корчування та посадка нового дерева. 
ЕЦ Екопочва-ЛД 
5. Укутайте стовбури та гілки дерев 
Підійдуть мішковина, хвойний лапник, спеціаль-
ні покривні матеріали, цупкий папір або просто 
газета. У спеціалізованих магазинах можна ку-
пити сітки для захисту від гризунів. Категорич-
но не рекомендується використовувати лише 

поліетилен. Вибирайте матеріал, що «дихає». На-
кладайте щільно полотно, трохи заглиблюю-
чи його в землю. Причому обмотувати потрібно 
не лише стовбур, а й місця з’єднання нижніх гілок. 
Для захисту від морозобоїн, нашестя гризунів і 
зайців (вони можуть обглинути кору, перегриз-
ти тонкі гілки, що призведе до загибелі дерев). 
Порада: Якщо ви використовуєте толь або руберойд,
6. Захистіть сад від гризунів 
Загортання стовбурів та гілок дерев ялиновим лап-
ником або сіткою зазвичай вистачає, щоб захистити 
дерева від зайців та гризунів узимку. Багато заходів 
передбачають осінню підготовку ділянки. Хоча б прочи-
тайте про них зараз і зробіть наступного сезону (особ-
ливо якщо спостерігаєте обгризені деревця на ділянці). 
Від мишей:Ущільніть сніг навколо стовбурів дерев та 
полийте його водою, щоб утворився тонкий шар льоду. 
Миші взимку пересуваються під шаром пухкого снігу, 
а якщо його втоптати - їм буде складно дістатися кори. 
Обробіть дерева та простір навколо них сумішшю глини 
та коров’ячого гною (4 кг глини, 4 кг свіжого коров’яку, 100 
г креоліну, 90 г концентрату карбофосу добре перемішу-
ють і розбавляють водою до стану сметани). Отриманим 
розчином обмазують штамби та скелетні гілки дерев. 
Від зайців:Зміцніть паркан, зробіть його надійнішим і ви-
щим, краще з суцільного матеріалу, щоб зайці зовсім не 
могли потрапити на присадибну ділянку, але і сітка-раби-
ця цілком підійде. Головне, такі огорожі необхідно зако-
пувати в ґрунт не менше ніж на 30 сантиметрів, а висота 
паркану повинна бути не нижче 1,2 метра, щоб тварина 
не могла зробити підкоп або через неї перестрибнути. 
Обкладіть пристовбурні круги дерев і чагарників стебла-
ми полину або шматками прогорклого свинячого сала. 
Проведіть ними по стовбуру та великим гілкам. Або об-
мажте чагарники та дерева сумішшю риб’ячого жиру 
та нафталіну в пропорції 8:1. Зайці не виносять різких 
запахів — полину, крові, прогорклого свинячого сала, 
нафталіну. Обприскуйте сад розчином засобу «Карно-
фер». Робити це можна навіть у зимовий час.Виявлені 
на рослинах ушкодження від укусів гризунів потрібно 
відразу замазати садовим варом і обернути чорною плів-
кою. Якщо рани засохнуть на сонці, то погано заростуть. 
7. Очищайте дерева від лишайників 
Навіщо: Лишайники завдають шкоди культурним росли-
нам, закупорюють мікроскопічні отвори кори, ускладнюючи 
приплив повітря до внутрішніх тканин рослини, крім того, 
служать притулком деяких шкідників, наприклад, щитівок. 
Зеленувато-сірий наліт на гілках чагарників по-
тріть грубою тканиною, знявши до здорової кори. 
Стовбури та гілки дерев зчищайте дерев’яними 
скребками або тильною стороною садового ножа. 
Після очищення кору треба продезінфікувати 1% роз-
чином мідного купоросу та 3% залізного купоросу. 


