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Про розгляд 
не підтриманої електронної петиції

Головним  управлінням  житлово-комунального  господарства  Міської
ради міста Кропивницького електронну петицію щодо  безглуздого скошування
трави у громадському просторі міста Кропивницького розглянуто.

З даного питання повідомляємо наступне. 
        Враховуючи те, що дана електронна петиція не набрала необхідної кількості
голосів в термін, передбачений статтею 25 Статуту територіальної громади міста
Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 31.01.2019 р. № 2303, та відповідно до норм статті 231 Закону України «Про
звернення громадян», її розглянуто як звернення громадян.  
        Відповідно до пункту 2 розділу III Правил благоустрою території міста
Кропивницького,  затверджених рішенням Міської  ради міста  Кропивницького
від 18.12.2019 р. № 3054 «Про затвердження Правил благоустрою території міста
Кропивницького»,  підприємства,  установи  й  організації  на  власних  та
закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих
на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених
насаджень, зокрема здійснювати регулярне знищення бур’янів,  скошення трави
заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, сухого та
пошкодженого гілля, а також забезпечувати  регулярне обстеження власних та
прилеглих  (закріплених)  територій  з  метою виявлення  амброзії  полинолистої,
інших карантинних рослин, вжиття заходів з їх знищення.  

  Згідно  зі  статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення,  порушення  державних  стандартів,  норм  і  правил  у  сфері
благоустрою  населених  пунктів,  правил  благоустрою  територій  населених
пунктів  тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  на  громадян  від  двадцяти  до
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб,
громадян  –  суб’єктів  підприємницької  діяльності  –  від  п’ятдесяти  до  ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

      Крім  вказаних  вище  законодавчих  норм,  існують  техніко-агрономічні
обґрунтування  необхідності  скошування  травостою  у  парках,  скверах,  на
прибудинкових територіях та обабіч доріг. 

  Важливість скошування травостою у скверах, парках, на прибудинкових
територіях  та  в  інших  місцях  відпочинку  людей  полягає  не  лише  в
естетично – декоративному вигляді території, захисті газонного покриття від
бур’янів,  а  й  у  запобіганні  поширенню  шкідників,  зокрема  кліщів,  які
зазвичай мешкають саме у високій траві. 
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 На сьогодні скошування – це основний прийом догляду за газонами, що
повинен відповідати типу, призначенню газонів і складу травосуміші.

Регулярне  косіння,  а,  відповідно,  і  мульчування  газону,  є  запорукою
здорової  вегетації.  Зрізання  трави в  період  між весною та  пізньою осінню
сприяє кущінню рослини, утворенню нових листових пластинок та паростків. 
        Косіння газону забезпечує розвиток кореневої системи та зміцнення
багаторічної  дернини,  оскільки  газони  створюються  не  на  один  рік.
Скошування також запобігає проникненню бур’янів.

На частоту  косіння  звичайного  газону  впливають  кліматичні  умови та
сезонність. Наприклад, у весняний період процес вегетації рослини найбільш
активний,  що  спричинено  власне  пробудженням  рослини,  помірністю
температури повітря та достатньою вологістю, так само активний ріст газону
припадає  на осінній період,  коли температурні  показники знижуються,  а  у
посушливий та спекотний літній період всі процеси у травах уповільнюються
та  ослаблюються.  Саме  тому  висота  та  періодичність  скошування  і
регулюється  відповідно  до  процесів  розвитку,  чим  він  активніший,  тим
частіше та нижче скошується, і  навпаки чим повільніше – тим рідше та на
вищу висоту. 

Несистематичне  скошування  травостою  з  великими  інтервалами
негативно  впливає  на  розвиток  трав:  витягування  стебел,  зниження  їхньої
пружності,  що  в  свою  чергу  призводить  до  вилягання  пагонів,  випадання
тонкостеблових  злаків  із  флористичного  складу,  зниження  декоративності
газону та його стійкості до витоптування.

Здоровий  та  доглянутий  газон  має  добре  розвинений  та  щільний
дерновий покрив, що запобігає вимиванню ґрунту під час дощу та утворенню
ґрунтових ерозій, швидкому випаровуванню вологи. 

 Газони з високим різнотрав’яним покривом, що влаштовуються із суміші
деяких  видів  багаторічних  та  однорічних  злаків  з  квітковими  рослинами,
називаються мавританськими. Скошування мавританського газону здійснюється
всього 2-3 рази на сезон. 

Влаштування мавританських газонів є затратним та трудомістким -  такий
газон потребує постійного поливу, підсіву насіння злакових культур, ручного
видалення  бур’янів,  зокрема амброзії,  що швидко  витісняє  злаки зі  складу
травостою;  він  є  більш  вразливим  до  шкідників  та  хвороб  і  може  бути
осередком розмноження кліщів, що небезпечно для людей та тварин. 

Декоративні квіткові та злакові рослини з мавританського газону можуть
стати джерелом пилку,  що може викликати алергічні  реакції;  такі  газони є
непрактичними для прогулянок з дітьми. 
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