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Для того аби мати можливість про-
йти обстеження пацієнтам довелося 
звернутися до лікаря з яким заклю-
чено декларацію, вони вже складали 
списки людей, які потребували де-
тального обстеження. Все це прохо-
дило в рамках «Ініціативи «Здорове 
серце», в рамках якої, такі обстеження 
вже відбувались у Переяславському 
районі Київської області минулого 
року. Голова оргкомітету «Ініціати-
ви “Здорове серце” – Віталій Ярема, 
повідомив “Новій Добі”, що це не 
останнє обстеження у Яготині, бо ор-
гкомітет планує протягом року про-
вести  кілька сесій Ініціативи у різних 
районних лікарнях Київської області.

Тож учора, медиками інституту 
імені Амосова було обстежено більш 
як 30 жителів Яготина і навколишніх 
громад. Особливо багато було діточок, 
самого різного віку…  Аби правильно 
піклуватися про здоров’я дітей, не-
обхідно якомога більше знати про те, 
що пов’язано зі здоров’ям дитини. 
Доступність медичної літератури та 
Інтернету, з одного боку, дозволя-
ють батькам розібратися в багатьох 
лікарських діагнозах і знайти безліч 
корисних порад з профілактики та лі-
кування різноманітних захворювань. 
Але водночас це може нашкодити 
здоров’ю дітей. 

Початок, закінчення на стор. 2

НА КИЇВЩИНІ ПОТУРБУВАЛИСЯ ПРО «ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ»
Днями у Центральній районній 

лікарні міста Яготин (Київська об-
ласть) відбулось обстеження міс-
тян та мешканців району, які мають 
проблеми чи хочуть зробити профі-
лактику серцево – судинних хворіб. 
Обстеження людей з кардіологічними 
проблемами провели фахівці  
Національного інституту серцево-
судинної хірургіі імeні М. Амосова.

ЗРОБІТЬ ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ПРАВЦЯ ТА ДИФТЕРІЇ

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

Мер Києва Віталій Кличко зая-
вив, що в планах столичної влади 
продовжити метрополітен до 
міста Бровари.

Про це повідомляє Економічна 
правда

“Місто росте, це не секрет. 
Вишгород, Ірпінь, Бровари – 
міста-супутники, і ми користує-
мося однією інфраструктурою, 

в тому числі транспортною. Ми 
говорили про те, що метро буде 
рухатися в напрямку Броварів, 
такі плани є, і в один день метро 
буде йти до Броварів”, – розповів 
Кличко.

Також Кличко заявив, що Київ 
буде розвивати свою агломера-
цію, як це роблять інші європей-
ські міста, такі як Париж.

“Ми створюємо агломерацію, 
щоб всі виклики, які є на сьогод-
нішній день, всю роботу узгодити 
з містами-супутниками. Ми бе-
ремо кращі приклади, які пра-
цюють в європейських країнах, 
і адаптуємо до наших реалій”, – 
повідомив він.

У БРОВАРАХ БУДЕ МЕТРО

12 лютого Трансперенсі Ін-
тернешнл Україна оприлюднила 
Рейтинг прозорості міст-2019. 
Уперше лідерами стали одразу 
два міста — Дрогобич (1 місце у 
2018) і Покров (екс-Орджонікід-
зе, 4 місце у 2018), які отримали 
по 79,1 бала. До п’ятірки най-
більш прозорих міст також увій-
шли Тернопіль (76,0, 10 місце у 
2018), Маріуполь (74,6, 2 місце 
у 2018) і Вінниця (74,2, 3 місце у 
2018). У цьогорічному рейтингу 
середній рівень прозорості скла-
дає 45,7 бала. Найбільш про-
зорими стали сфери кадрових 
питань (68%) і доступу та участі 
(66%). Найменш прозорими 
залишаються соціальна сфера 
(втілено 25% рекомендацій) та 
житлова сфера (втілено лише 
23% рекомендацій). Зазначи-
мо, що така “непопулярність” 

зрушень в житловій сфері спо-
стерігається вже три роки по-
спіль — цьогоріч відразу 18 міст 
не зробили зрушень у цьому 
напрямку.

Столиця України  взяла 64 
бали і 15 місце у рейтингу, і це 
найкращий результат в області 
– Біла Церква випередила Київ 
посівши 10 сходинку. У інших 
райцентрів області справи ще 
гірші: Бориспіль – 43 місце, Ір-
пінь – 62, Бровари – 64, Василь-
ків – 67, Фастів -88.

МІСТА КИЇВЩИНИ НЕ Є ЛІДЕРАМИ 
У РЕЙТИНГУ ПРОЗОРОСТІ

53 сім’ї з Київщини, напере-
додні новорічних свят, почали 
отримувати  матеріальну допо-
могу у розмірі 5 тисяч гривень 
кожна. Кошти виділено в рам-
ках Київської обласної цільової 
Програми «Турбота». Загальна 
сума - 265 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслуж-
ба Київської обласної ради.

«Про важливість опіки над 
такими родинами та мож-

ливість підтримати їх, ми гово-
рили у жовтні нинішнього року. 
Тоді зі зверненням до мене 
прийшли голова Київської об-
ласної органiзацiї Української 
спiлки ветеранiв Афганiстану 
Олександр Янківський та го-
лова Київського обласного 
комітету сімей загиблих (по-
мерлих) учасників бойових дій 
та ветеранів війни Олена Гав-
рилюк» - розповіла в.о. голови 
Київської обласної ради Тетяна 
Семенова.

З подібним проханням до 
облради звернувся і голова 
Президії Ради Київської облас-
ної організації інвалідів війни 
Збройних Сил України та учас-
ників бойових дій Володимир 
Говоров.

НА КИЇВЩИНІ ВИКРИЛИ 
ПОТУЖНЮ НАРКОЛАБОРАТОРІЮ

Часто люди не приділяють належної 
уваги щепленням дорослих проти небез-
печних хвороб і не звертаються вчасно до 
сімейних лікарів. Це може призвести і, на 
жаль, призводить до сумних наслідків. 

Цього року вже зареєстровано сім ви-
падків правця (столбняка – рос.), одна 
людина померла. Зокрема, наприкінці 
літа захворів турист із Києва, який під час 
сходження на Говерлу проколов сучком пі-
дошву взуття та шкіру на нозі. Останнє ще-
плення проти дифтерії та правця він робив 
у травні 2009 р. Тобто минуло десять років. 
А це саме той термін, за який імунітет про-
ти правця минає. 

Тому сімейні лікарі наполегливо реко-
мендують усім дорослим (для дітей скла-
дено спеціальний графік) повторювати 
що десять років щеплення проти правця 
та іншої небезпечної хвороби – дифтерії. 
Остання небезпечна тим, що без негайного 
лікування половина хворих може померти. 

Аби зрозуміти, чи пора вам повторити 
або зробити уперше щеплення, зверніть-
ся до сімейного лікаря, з яким ви уклали 

декларацію. Записи про вакцинацію ро-
бляться у медичній картці. Якщо ви втра-
тили картку і не можете пригадати, коли 
востаннє робили щеплення, спробуйте 
запитати про це родичів і близьких, мож-
ливо, вони знають. Якщо це з’ясувати не 
вдалося, все одно йдіть до сімейного лікаря 
і після огляду зробіть нове щеплення. Це 
не зашкодить, просто матимете додаткову 
вакцинацію. 

Тим, хто звертається до травмпункту з 
відкритими ранами, зазвичай пропону-
ють зробити щеплення проти правця. Але 
буває, що рана видається людині незнач-
ною, і до травматолога вона не звертаєть-
ся. У такому разі варто перевірити, чи ще 
не минуло десять років від часу останнього 
щеплення. Якщо минуло – імунітет треба 
відновлювати і вакцинуватися. Причому 
якомога раніше, бажано впродовж 48 го-
дин після травми. Наступили на іржавий 
цвях, сучок, обдерлися об гілку чи асфальт, 
вгатили лопатою тощо – бігом до травм-
пункту.

Щеплення робиться вакциною АДП-М. 
АДП-М – це анатоксин дифтерійно-прав-
цевий  модифікований. Анатоксин – 
токсин, знешкоджений шляхом спеціаль-
ної обробки, він не шкодить організму, 
але стимулює його виробляти антитіла до 
збудників хвороб. 

Вакцина є в кожній поліклініці, щеплен-
ня є безоплатним. Вам треба лише знайти 
час і звернутися до сімейного лікаря. 

Початок, закінчення на стор. 4

Чому це важливо, пояснює сімейний лікар
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На фото: (ліворуч) – Віталій Ярема, 
(праворуч) Василь Лазоришинець у ЦРЛ Яготина

Мами і тата, увірувавши у 
свої знання (досить поверх-
неві), роблять самостійні 
спроби лікування. З цієї 
причини нерідко дитина по-
трапляє до лікаря, коли хво-
роба приймає важкий або 
хронічний характер. 

Дуже важливо, вчасно 
проводити діагностику у 
професійних лікарів, але в 
умовах наших безкінечних 
медичних реформ, людям, 

особливо у селах, в районах 
важко дістатися до спеціалі-
зованих фахівців – медиків. 
Сьогодні в українських се-
лах проживають 30 відсот-
ків населення. А там, як 
відомо, немає ні лікарень, 
ні лікарів, ані обладнання. 

Зараз організація медичного 
обслуговування в сільській 
місцевості із застосуванням 
телемедицини та електрон-
них рецептів, на жаль, про-
сто неможлива, тож спра-
витися з проблемами, які 
потрібно вирішувати одно-
часно з впровадженням ре-
форми, держава не встигає. 
Тому її надійним партнером 
в цій справі стають соціальні 
ініціативи, такі як «Ініціати-
ва «Здорове серце». «Ми від-
чуваємо відповідальність за 

рівень життя громад, у яких 
ми народилися, де живуть 
наші сусіди, родичі, друзі, 
земляки й ми хочемо нада-
ти цим людям можливість 
оперативно звернутися до 
кваліфікованого фахівця 
за допомогою», – говорить 
Василь Лазоришинець, ди-
ректор Інституту серцево-су-
динної хірургії ім. Амосова, 
член оргкомітету «Ініціативи 
«Здорове серце».

«За 10 місяців з початку 
впровадження реформи ста-
ли відомі і зрозумілі для всіх 
її суть і кінцеві цілі. Задля 
досягнення якісних змін в 
медицині важлива професій-
на підготовка лікаря, який 
повинен бути мотивованим 

надавати якісні послуги. Не 
меншу роль відіграє пра-
вильний менеджмент керів-
ників медичних установ, які 
повинні заохочувати фахів-
ців та вживати заходів для 
підвищення якості послуг 
в своєму закладі. Але пред-
ставники місцевої влади та 
ініціативи громадськості 
є важливою ланкою цього 
процесу, адже спільними зу-
силлями вони можуть ство-
рити умови і можливості для 
надання якісної допомоги та 

доступу жителів віддалених 
сіл і містечок до медичних 
послуг» – каже головний 
лікар Яготинської район-
ної лікарні Іван Сахно. «Ми 
вітаємо «Ініціативу «Здорове 
серце» – це власне й є та сі-

нергія зусиль, яка у складний 
час реформ рухає усіх нас, і 
лікарів і пацієнтів – уперед».

«Ми, разом з лікарями Ін-
ституту імені Амосова, раді 
допомогти землякам, прой-
ти якісне обстеження свого 

здоров’я й у подальшому 
мати ефективне лікуван-
ня. Ми будемо обов’язково 

продовжувати «Ініціативу 
«Здорове серце» – сказав 
Віталій Ярема. «Переяслав-
щина і Яготинщина, – це 
моя Батьківщина. Мене 
здивувало, що тут велика 
кількість діток хворіють на 

серцево-судинні захворю-
вання : в Переяславському 
районі – 49 дітей, в Яготин-
ському близько 60 дітей. На 
превеликий жаль, сьогодні в 
районах та районних центрах 
висококваліфікована меди-

цина, особливо яка стосуєть-
ся кардіології,  відсутня.»

Автор

НА КИЇВЩИНІ ПОТУРБУВАЛИСЯ ПРО «ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ»

Сева
Вычеркивание
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Міністерство економіки оновило 
інформацію, яка стосується інду-
стріальних парків в Україні. Зокрема, 
до реєстру в 2020 році включили 
індустріальний парк «Місто скла» 
в м Березань Київської області. Як 
повідомляється на сайті відомства, 
станом на 31 січня 2020 року в Реєстр 
індустріальних (промислових) парків 
включені 43 об’єкти. Протягом 2016 
– 2020 рр. до реєстру включили 32 
індустріальних парку (в 2018 році 
– 9; в 2019 році – 6, в 2020 році – 1 
індустріальний парк). Відзначимо, що 
найбільша їх кількість – в Київському 
і Львівському регіонах. Зокрема, по 
Київській області на даний момент 
до реєстру внесені такі індустріальні 
парки:

Індустріальний парк «Перший 
Український індустріальний парк» в 
смт. Велика Олександрівка, Броварсь-
кого району.

Індустріальний парк «Фастіндастрі» 
в місті Фастів Київської області.

Індустріальний парк «Мироцкое» в 
селі Мироцьке Києво-Святошинського 
району Київської області.

Індустріальний парк «Київщина» в 

селі Нові Петрівці, Вишгородського 
району.

Індустріальний парк «Біла Церква» 
створений на території Шкарівсь-
кої селищної ради Білоцерківського 
району Київської області. Введення 
в експлуатацію відбудеться восени 
2020 року.

Індустріальний парк «Біла Церква 
2» створений на території Шкарівської 
сільської ради Білоцерківського райо-
ну Київської області.

Індустріальний парк «Місто скла» 
створено в м Березань Київської об-
ласті.

Додамо, що з 2000 року в місті Біла 
Церква на території КП «Білоцерківсь-
кий вантажний авіаційний комплекс» 
функціонує який не зареєстрований 
індустріальний парк, що налічує 
близько 70 підприємств-резидентів, 
які забезпечують робочими місцями 
понад 1000 жителів міста і району.

Крім того, в Макарівському районі 
Київської області (65 км траси Київ – 
Житомир) ініційовано будівництво 
агро-індустріального парку з пере-
робки та продажу плодово-ягідної 
продукції «Агровесна».

Індустріальний парк – це спеціаль-
ним чином організована територія 
з налагодженою енергосистемою і 
інфраструктурою, керована спеціалі-
зованою компанією і спрямована на 
розвиток промислової і технологічної 
галузей. Це ефективний інструмент 
створення нових робочих місць і ви-
робництва якісної продукції.

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перше засідання Ради відбулося 
19 лютого. Крім компаній, які пра-
цюють в регіоні, взяли участь також 
представники міжнародних інвести-
ційних установ та банків, централь-
них та регіональних органів влади, 
місцевого самоврядування та право-
охоронних органів, юридичних, кон-
салтингових установ, НУО. Першими 
кроками для роботи Ради визначи-
ли створення механізму взаємодії 
для реальної підтримки інвестицій. 
Учасники обговорили проблеми та 
перспективи інвестування в Київську 
область. Поділилися досвідом своєї 
діяльності, кейсами, які можуть бути 
корисні для залучення коштів у ро-
звиток регіону. «Інвестиції є рушій-
ною силою економіки, від якої безпо-
середньо залежить розвиток країни. 
У стратегічних цілях на цей рік ба-
гато уваги ми з командою Київської 
облдержадміністрації приділили 
розвитку Київщини як інвестиційно 
привабливого регіону. Потужного і 
стабільного. Агентство Регіонального 
розвитку та Рада Інвесторів стануть 
запорукою змін і розвитку. Я вірю 
в Київщину як інвестиційну вітри-
ну України», - підкреслив Олексій 
Чернишов початку засідання. Про-
пустить через 6 Він підкреслив, що 
обласна влада планує реалізувати 
проекти, що сприяють покращен-
ню бізнес інвест-клімату в регіоні. 
Для цього в КОДА проводять аналіз 
вразливих чинників та співпрацюють 
з інвестиційними установами Київ-
щини. Один з механізмів сприяння 
ефективному веденню економічної 
діяльності - Агентство регіонального 
розвитку. Його завдання - підготовка 
для інвесторів проектів під «ключ», 
супровід інвестиційних проектів, 
формування позитивного іміджу та 
бренду Київської області, взаємодія 
з міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями та донорами. Голова 
Агентства регіонального розвитку 
Дмитро Кріпак підкреслив важливість 
надання допомоги існуючому бізнесу 
й пояснив, що Агентство громадам 
буде допомагати просувати активи, 
а інвесторам - продавати продукт. 
Нагадаємо, Київська область посідає 
6 місце в країні за кількістю об’єктів 

малої приватизації. За словами голо-
ви ФДМ Дмитро Сенниченко, зараз в 
області для інвестора є пропозиції на 
будь-який гаманець: від маленького 
гаража до готелю або заводу. Заснов-
ник холдингової компанії UFuture та 
фонду K. Fund Василь Хмельницький 
зазначив, що західні інвестори бо-
яться жодних ризиків, які очікують 
їх в Україні, але з готовністю беруть 
площі в оренду. Він запропонував 
будувати в області приміщення, цехи, 
заводи, які закордонний бізнес зможе 
брати в оренду під свої виробництва. 
«Для того, щоб мати людський ка-
пітал мало платити високу зарплату, 
люди хочуть безпечні та комфортні 
умови життя для себе і своїх дітей. Їх 
треба створити», - підкреслив Хмель-
ницький. Олексій Чернишов звернув 
увагу присутніх, що попри багато 
привабливих факторів, Київський ре-
гіон за всі минулі роки зміг отримати 
лише близько 1,6 мільярда доларів 
інвестицій. Але має досить успішних 
кейсів, щоб увійти до топ-лист з висо-
ким рівнем інвестиційної привабли-
вості, й отримати ще 1,6 мільярда 
доларів в найближчий період. Пер-
ше засідання Ради інвесторів було 
представлено компаніями «Dragon 
Capital», «NCH Advisors Inc.», UFuture 
і K. Fund, «Sigma Bleyzer», «Horizon 
Capital», Pulse, «City Capital Group», 
«Concorde Capital», AVentures Capital, 
UVCA, «ТАС», ТОВ «СКАЙ СТАРТАП», 
ПрАТ «РОСАВА», КАН, «Biopharma», 
«МХП», ТОВ «Lifecell», ТОВ «ФІНАН-
СОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», BASF, 
«Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімі-
тед», UTG, «ДТЕК», ПрАТ «Чумак», 
ТОВ «АТ Каргілл», ДАБІ України, ЄВА, 
АТ «Ощадбанк», «UkraineInvest» та 
багато інших представників бізнесу, 
які вже довгі роки успішно працю-
ють на території Київської області та 
України.

НА КИЇВЩИНІ СТВОРЕНО РАДУ ІНВЕСТОРІВ  

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД ВЖЕ ВОСЕНИ!
  ЩО ЧЕКАЄ НА КИЇВ І ОБЛАСТЬ?

Важливо, що вибори на місцях, які запла-
новані на 25 жовтня, пройдуть вже по новому 
Виборчому кодексу, який Парламент ухвалив 
наприкінці минулого року. По ньому, подібно до 
виборів Верховної Ради, обласні ради і міськра-
ди великих міст (понад 90 тисяч жителів) будуть 
обиратися за відкритими партійними списка-
ми без мажоритарки. Депутатів міськрад малих 
міст (менше 90 тисяч), селищних і сільських рад 
виберуть по багатомандатному мажоритарною 
системою, коли виборець має тільки один го-
лос, але переможців на окрузі буде 2-3, які ран-
жуються за кількістю набраних голосів. Втім, у 
Київській області лише два міста (окрім Києва) 
мають понад 90 000 жителів – це – біла Церква і 
Бровари.  Натомість, планується зменшити суму 
застав для реєстрації на місцевих виборах пар-
тійних списків і кандидатів в мери. Після зміни 
формули розрахунку суми становитимуть часом 
сотні тисяч, а то мільйони гривень. Додамо, що 
вибори мерів великих міст пройдуть в два тури, а 
малих міст - у один тур.

Але сьогодні ми поговоримо про столицю 
Київської області – місто Київ!

Згідно новому законопроекту про столи-
цю, який проштовхує  правляча партія- Голова 
КМДА лише наглядатиме за радою та мером. 
Але він не зможе опротестувати рішення ради. 
Депутати Київради не отримуватимуть зарплат 
у розмірі 70 тис. грн, як було заявлено авторами 
законопроекту під час перших його обговорень. 
Депутата не можна буде відкликати за пів року 
роботи через прогули сесій, хоча про це теж 
ішлося раніше. У столиці з’являться ратуші, 
районні виконавчі офіси й міський магістрат, а 
райдержадміністрації скасують. Упродовж пів-
тори години комітет розглянув 852 поправки. 
Нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін зали-
шив засідання комітету під час розгляду останніх 
поправок, бо вважає низку статей законопроєк-
ту неконституційними. Законопроєкт «Про мі-
сто Київ – столицю України», ухвалений у пер-
шому читанні, отримав понад 1000 поправок. 
У результаті роботи підгруп усі поправки було 
розглянуто протягом трьох місяців. 

Міський голова Віталій Кличко наполягав, 
аби законопроєкт передали на аналіз експертам 
Ради Європи. Голова профільного парламент-
ського комітету Андрій Клочко раніше пого-
джувався з цією пропозицією й навіть сам спро-
бував проштовхнути її 5 лютого без голосування 
членами комітету. Проте не минуло й місяця, 

як 19 лютого на черговому засіданні комітету 
Клочко розкритикував пропозицію мера Клич-
ка покладатися на іноземних фахівців і поставив 
на голосування розгляд 852 поправок, за які й 
проголосували пачками в мегатурборежимі за 
менш аніж 2 години. У результаті законопроєкт 
змінив свій початковий вигляд після того, як в 
результаті роботи профільного комітету ВРУ 348 
правок було враховано, з яких 206 – враховано 
повністю, 122 – частково та 20 – редакційно. 

Що ж передбачає нова редакція 
законопроєкту?

Обов’язкове створення районних рад - рані-
ше в Києві було 10 райрад, які мали б розванта-
жувати Київраду й забезпечувати якісніше пред-
ставництво громади. Їхня кількість збігалася з 
кількістю районів. За головування Леоніда Чер-
новецького з приходом до влади Партії регіонів 
їх ліквідували. У варіанті проєкту закону, про-
голосованому в першому читанні, на території 
Києва визначалися також 10 районів (ч.2 ст.4). 
Після доопрацювання в новій редакції кількість 
районів уже не зазначено. Рух «ЧЕСНО», звідки 
ми частково передруковуємо ці дані зазначає, 
що під час обговорення проєкту закону з гро-
мадськістю 4 жовтня 2019 року, депутат – ма-
жоритарник від Києва - Дмитро Гурін зауважив, 
що районних рад буде щонайменше 50, по 10-13 
депутатів у кожній, і всі вони розв’язуватимуть 
локальні проблеми того чи іншого округу, як-от 
ремонт тротуарів, освітлення тощо. Що стосу-
ється меж районів, то їх визначатиме Київрада. 
Після доопрацювання законопроєкту можли-
вість самих районів звертатися до міськради з 
пропозиціями щодо зміни меж вилучено (ч.5 
ст. 4). У проєкті закону, ухваленому в першому 
читанні, чітко йшлося про те, що райрада як 
представницький орган територіальної громади 
створюється та ліквідується рішенням Київради. 
У райрадах передбачалося 20 депутатів. Після 
внесення до законопроєкту змін кількість депу-
татів райради не зазначено, а серед суб’єктів, які 
можуть утворити або ліквідувати райраду, є вже 
не тільки Київрада, а й територіальна громада 
міста. Яким чином це має відбуватися, з тексту 
проєкту закону не зрозуміло.

Замість райадміністрацій Києва – 
виконавчі офіси районів

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

Цікаво, що в першій редакції строк дії контр-
акту такого очільника мав бути 2 роки. А в ре-
дакції до другого читання це обмеження зняли, 
зазначивши, що контракт закінчується з при-
значенням іншого голови та обранням нового 
складу райради або достроково відповідно до 
його умов. Також припинити повноваження 
голови райвиконофісу можуть дві третини від 
загального складу райради чи за поданням місь-
кого голови більшість депутатів від складу ради. 
За задумом законотворців, райвиконофіси взає-
модіють з Київським магістратом, забезпечуючи 
постійну комунікацію та інформаційний обмін.

Продовження  на стор.5

Фото останніх місцевих виборів 2015 року

Вулична агітація на виборах



44 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (юр. адреса: 08420, Київська обл., Переяс-
лав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2), має наміри от-
римати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для сви-
нокомплексу №11, що знаходиться за адресою: Київська обл., Баришівський р-н,                  
с. Гостролуччя, вул. Промислова, 1.
Свинокомплекс №11 призначений для вирощування й відгодівлі свиней у кількості 

50 тис. голів на рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у рік.
На території розміщується: свинарник запліднення та супоросу, свинарник заплід-

нення, 2 свинарника очікування,  3 свинарника для опоросу, 3 свинарника дорощу-
вання, 9 свинарників для відгодівлі, 19 силосів для комбікорму, 8 гноєсховищ, твер-
допаливна котельня, 2 дизель-генератора (аварійних), 2 септики, 4 дезбар’єри. 
В результаті діяльності в атмосферне повітря викидатимуться забруднюючі речови-

ни: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 1,52418 
г/с, 3,37114 т/р; оксид вуглецю – 0,19824 г/с, 4,46164 т/р; діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,28034 г/с, 4,69646 т/р; речови-
ни у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 
1,52885 г/с,  43,94145 т/р; сірководень – 0,33372 г/с, 3,32768 т/р; фенол – 0,01278 
г/с, 0,21713 т/р; кислота капронова – 0,02278 г/с, 0,71753 т/р; метилмеркаптан – 

0,02612 г/с, 0,17654 т/р; етилмеркаптан – 1,12*10-8 г/с, 1,7 * 10-7 т/р;  диметил-
сульфід – 0,04565 г/с, 1,432 т/р; діметиламін – 0,18122 г/с, 5,72351 т/р; мікроорга-
нізми і мікроорганізми продуценти  - 3,0*10-6 г/с, 1,4 * 10-5 т/р; аміак - 0,98841 г/с, 
14,15916 т/р; альдегід пропіоновий (пропаналь, метилоцтовий альдегід) – 0,04186 
г/с, 1,28778 т/р; метан – 7,52075 г/с, 51,33773 т/р; НМЛОС – 1,86244 т/р; натрію 
гідроокис – 0,00632 г/с, 0,19904 т/р;  азоту (1) оксид [N2O] – 0,186 т/р; вуглецю 
діоксид – 3578,39040 т/р.
Потужність викидів складає: 3715,48114 т/рік або 85,56701 т/рік (без урахування 

парникових газів). Всього налічується 370 стаціонарних джерел викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря: 356 організованих та 14 неорганізованих.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створю-

ватимуть перевищення рівня забруднення атмосферного повітря на межі санітар-
но-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, допустимого санітарними 
нормами. Нормативна СЗЗ витримана.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після 

публікації до Київської обласної державної адміністрації, яка розміщена за 
адресою: 01196, м. Київ, пл. Л. Українки, 1, тел.: (044) 286-85-52, 286-85-53, 
286-14-75, 286-84-11.

Деякі люди не довіряють вакцинам, 
але це даремне побоювання. Пого-
воривши зі своїм сімейним лікарем, 
переконаєтеся, що боятися щеплення 
не варто. Звісно, як і будь-які ліки, 
протиправцеві вакцини можуть мати 
сторонню дію. Може боліти місце 
ін’єкції, почервоніти та набрякнути 
шкіра навколо неї. Але це значить, що 
організм так «відповідає» на введен-
ня вакцини. Якщо реакція буде дуже 
сильною, знов-таки, треба повідоми-
ти про це сімейного лікаря.

Усі наявні в лікарняних закладах 
України вакцини сертифіковані за 
міжнародними стандартами. І всі 
лікарі вакциновані саме цими пре-
паратами. Тобто вони фактично пе-
ревірили їх на собі.

Ольга Льос, лікар загальної прак-
тики, завідувач Глевахівської амбула-
торії ЗПСМ Васильківської ЦПМСД 
(Київська область)

Як тільки в Україні виявили випадки захво-
рювань на дифтерію, до сімейних лікарів стали 
частіше звертатися люди по щеплення. На нашій 
дільниці за робочий тиждень ми робимо до ста 
вакцинацій.

Більшість наших пацієнтів вже щеплені від 
дифтерії та правця, інші продовжують активно 
щеплюватись. Дуже прикро, що поштовхом були 
зафіксовані випадки дифтерії, але люди стали 
уважніше та відповідальніше ставитися до свого 
здоров’я: приходять сім’ями - дружина, чоловік, 
діти, приводять бабусь та дідусів. Дітей до 18 років 
ми трохи більше можемо контролювати, бо вони 
організовані (школи, садочки). Прихильність до-

рослого населення тяжче перетягнути на свій бік, 
але ми – сімейні лікарі - приємно вражені, що за-
раз доросле населення масовохоче імунізуватися.

Особисто я теж вакцинована від дифтерії та 
правця. Була місцева реакція, звичайно, це є нор-
мою. Кожен організм реагує по-своєму: у когось 
з’являється просто припухлість, в когось – місце-
ва реакція, гіперемія, почервоніння, в когось – 
незначна слабкість, але ознаки за дві – три доби 
зникають. Тобто так відбувається формування 
імунітету, хвилюватися абсолютно не потрібно. 

Уже багато дітей ми щепили (із двох місяців), 
причини для хвилювання абсолютно відсутні.

Епідемія дифтерії в 90-х в Україні виник-
ла саме через те, що мало людей погодилися на 
щеплення, адже для забезпечення колективного 
імунітету має бути щеплено 95 % населення. Тож 
не зволікайте. Бережіть себе і своїх рідних. 

Поради батькам школяриків. 
Розповідає ваш сімейний лікар

Із початком зими до лікарів приходить багато 
дітей із проблемами травлення, серцево-судин-
ної системи, органів дихання. Цієї пори заго-
стрюються хронічні хвороби. Саме сімейний 
лікар або педіатр, з яким ваша родина для своїх 
малюків уклала декларацію, допоможе вам у цей 
період. 

Як почуваються ваші школярики? Чи успішно 
адаптувалися до зміни режиму дня, шкільних на-
вантажень, нових обов’язків, перепадів погоди та 
скорочення світлового дня? Чи зручні для дитини 
рюкзак і робоче місце в класі? Чи добре вона ба-
чить зі свого місця шкільну дошку й усе, що по-
казує вчитель? Чи добре чує сказане? Відповіді на 
ці та інші запитання допоможуть батькам разом 
із сімейним лікарем або педіатром зрозуміти, що 
відбувається з дитиною. 

Тому перша порада батькам – спілкуйтеся з 
дітьми, цікавтеся їхнім самопочуттям, намагайте-
ся зрозуміти їхні шкільні турботи. Чудово, якщо 
родина має традицію снідати та вечеряти разом. 
Неквапливе обговорення планів чи підсумків дня 
за родинним столом – прекрасна нагода дізнати-
ся про виклики нового навчального року.

Друга порада батькам – побачте все на влас-
ні очі, перевірте на собі. Сходіть у школу, класи, 
посидьте за партою вашої дитини, подивіться, як 
падає денне світло, як освітлюється в темну пору 
доби. Зверніть увагу на запахи шкільних їдальні 
та вбиральні, переконайтеся, що є умови для до-
тримання гігієни. Спілкуйтеся з учителями й ад-
міністрацією школи. Це ваші спільники в школі 
на шляху до створення здорового середовища для 
дитини.

Перед початком навчального року діти про-
ходили профілактичний огляд і отримали від 
педіатра чи сімейного лікаря необхідну для шко-
ли довідку (форма № 086-1/о), в якій, зокрема, 
зазначено групу для занять фізичною культурою. 
Разом із довідкою батьки  мали отримати й реко-
мендації – як загальні, важливі для усіх, так і пер-
сональні, залежно від особливостей та стану здо-
ров’я школярика. Зокрема дітям із хронічними 
хворобами зазвичай радять пройти профілактич-
ні курси лікування. Коли ж таких рекомендацій 
ви не отримали, або якщо почали помічати сим-
птоми хронічної хвороби, яку не діагностували 
у вашої дитини, то ось третя порада: самостійно 
зверніться до вашого сімейного лікаря та вима-
гайте контрольованого нагляду. 

Наприкінці (четверта порада) – два слова про 
сон. Важливо, щоб дитина висипалася. Вкласти 
школярика окриком «Ану бігом у ліжко» мало 
кому вдається. Найкращий спосіб домогтися, 
аби дитина дотримувалася режиму дня та вчасно 
лягала, – самим подати приклад. Добре, коли ро-
дина має єдиний час для сну й удома в цей період 

тихо та спокійно. Адже дитина не слухає батьків, 
вона на них дивиться. 

Ольга Льос: як сімейний лікар, я раджу батькам 
не зволікати, а починати стежити за здоров’ям 
дитини вже з настанням холодів, проходити про-
філактичні медичні огляди. Під час таких оглядів 
виявляються ознаки захворювань, тож краще 
провести профілактичну роботу, ніж лікувальну. 
Ближче до зимового періоду частіше виникають 
респіраторні захворювання верхніх дихальних 
шляхів (нежить, кашель, біль у горлі, температу-
ра), тому що діти навчаються в колективах, деякі 
інфекції є перехресними, похолодання, невчасно 
ввімкнули опалення… і діти хворіють.

Цього року в школярів також переважають 
респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів. 

Але не тільки похолодання є причиною сезон-
ної захворюваності. Діти все рідше дотримуються 
здорового способу життя, натомість приділяють 
більше ніж потрібно уваги телефонам, різним 
гаджетам. Замість того, щоб побігати на вулиці 
зимовою прохолодною погодою, вони «сидять 
у телефонах». Тобто немає фізичної активності 
на свіжому повітрі. Наступна важлива річ – це 
збалансоване корисне харчування. Зараз бага-
то батьків, мотивуючи тим, що в них мало часу, 
годують дітей сардельками, сосисками та чип-
сами, тобто фаст-фудом. Якби діти харчувалися 
збалансовано, вони б отримували всі вітаміни 
та мікроелементи, потрібні для нормального ро-
звитку, і їхня імунна система була б сильнішою. 
Також потрібно вживати багато води, щоб підви-
щувати захисні функції організму й опірність до 
інфекційних захворювань. 

Як сімейний лікар, я раджу своїм пацієнтам 
вести здоровий спосіб життя, особистим прикла-
дом показувати дітям відповідальне ставлення до 
свого здоров’я. Тільки так можна домогтися того, 
щоб діти менше хворіли. Саме від дорослих зале-
жить здоров’я дітей. 

Будьте здорові!

Автор

Ольга Льос, сімейний лікар

ЗРОБІТЬ ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ПРАВЦЯ ТА ДИФТЕРІЇ
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Продовження , початок на стор.1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

ОГОЛОШЕННЯ
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За даними Глобального індексу 
конкурентоспроможності, в 2019 
році, Україна займає 118 місце у світі 
за рівнем захисту прав інтелектуаль-
ної власності. На теперішній час, це 
є гострим питанням для розуміння у 
суспільстві, оскільки будь яка праця 
повинна бути оцінена, в тому числі 
інтелектуальна та творча, яка має 
дуже велике значення, хоча краще 
мабуть буде сказати: має велику цін-
ність, адже в наш час інтелектуальна 
власність продається і купується за 
великі гроші. Всі люди люди, ще з 
маличку, повинні знати та розуміти, 
те що заповідь - не вкради, відно-
ситься і до інтелектуальної влас-
ності, це і буде однією із рушійних 
сил для розвитку України у напрямі 
мистецтва, технологій, розроблення 
стартапів, та в цілому у зміцненні 
економічного добробуту держави, а 
не виведенню інтелектуальних ідей 

за її межі, що і дасть можливість для залучення 
та реалізації інтелектуальних продуктів із зовні. 

І поки суспільство починає усвідомлюва-
ти необхідність захисту прав інтелектуальної 
власності, хочеться запропонувати як захисти-
ти себе у вказаному напрямі, хоча б на побу-
товому рівні та з використанням мінімальних 
ресурсів, і так щоб у даних способах був юри-
дичний зміст, і так:

Фіксація створення власної 
інтелектуальної власності 

Найпростішим способом є відправлення за-
пису власної творчості, на диску або на папері, 
поштовим або електронним листом на власну 
адресу. Такий конверт або лист необхідно збе-
регти без відкриття, а також зафіксувати факт 
відправлення такого листа, шляхом збережен-
ня фіскального чеку з поштового відділення 
про відправлення даного листа.

Фіксація власного імені
Поряд із публікацією інтелектуальної влас-

ності вказуйте власне ім’я і прізвище, знак «©», 
рік коли ви це опублікували вперше та поточ-
ний рік публікації.

Фіксація інформації у ЗМІ
Замовити у будь-які газеті, в тому числі Ін-

тренет-виданні, публікацію із вашим твором із 
зазначенням Вашого авторства 

Фіксація інформації у соціальних мережах.
Пишіть пости в соціальних мережах, статті 

на блогах і вказуйте власне авторство інтелек-
туальної власності. Створіть бізнес-профілі у 
Facebook і Instagram із назвами вашого брен-
ду. Створюйте історію використання власної 
інтелектуальної власності в інтернеті, там де 
це можливо. Створіть електронну пошту із на-
звою вашого бренду, а також зробіть підпис в 
листах із позначенням вашої інтелектуальної 
власності та авторства на неї. Чим більше буде 
історії, тим краще буде для юридичного захи-
сту інтелектуальної власності. 

Розповсюдження інформації 
серед клієнтів та партнерів

Зробіть візитки або фірмові бланки із вашим 
брендом, які ви будете використовувати у по-
всякденній роботі з клієнтами та партнерами. 
А якщо замовлення друку візитки чи фірмово-
го бланку, відбуватиметься через типографію, 
то зафіксуйте документально, або хоча б в пе-
реписці ці факти. Це також буде і рекламою 
бренду або інтелектуальної власності 

А основне і найбільш ефективне - це є 
реєстрація інтелектуальної власності в держав-
них органах. 

У разі якщо права порушуються, в тому числі 
і право на інтелектуальну власність, то можна 
звернутися до центрів безоплатної правової до-
помоги та отримати фахову консультацію юри-
ста. Користуйтесь і цією порадою.

Михайло Харін

ЯК САМОСТІЙНО ЗАХИСТИТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
Н

АШ
І К

ОН
СУ

Л
ЬТ

АЦ
ГІ

Ї
Н

АШ
І К

ОН
СУ

Л
ЬТ

АЦ
ГІ

Ї

Реальність, у якій ми живемо - це світ автомати-
зованого виробництва, інтернету речей та великих 
даних. Найуспішніші країни світу давно зрозуміли, 
що відповідь на виклики цифрової доби можуть 
дати лише люди, які мають набір навичок і знань, 
які відповідають вимогам сучасності.

Серед навичок 2020 експерти зосереджують ува-
гу на таких: креативність, переконливість, вміння 
співпрацювати з іншими, гнучкість та емоційний 
інтелект.

Ольга Ковач - десятикласниця з м.Київ ділиться 
своєю історією того, як вона розвиває ці вміння вже 
зараз.

Минулого року Ольга стала учасницею освіт-
нього проєкту «Школа успіху». Серед 2022 саме 
вона стала однією із 50, хто отримав можливість 
провести 10 днів в атмосфері розвитку, відвідувати 

лекції та тренінги від івент-менеджерів, комуніка-
ційників, фахівців з ораторського мистецтва, моти-
ваційних спікерів, істориків, молодіжних лідерів та 
активістів, які діляться своїм досвідом та знаннями. 
Ольга взяла участь у філософському модулі від The 
Aspen Institute Kyiv та відвідала провідні компанії 
України, такі як «Нова пошта», «Macpaw», «Zarina».

Проєкт дав Олі мотивацію і показав шлях роз-
витку: «Я отримати нереально круті знання про 
проєктний менеджмент. Зараз це допомагає мені 
працювати над новими проєктами та освоювати 
нові знання з цієї теми. А ще я навчилася ефек-
тивно співпрацювати з іншими людьми і швидко 
налагоджувати з ними комунікацію. Тепер я вмію 
планувати та аналізувати!»

Важливим у розвитку своїх навичок є практи-
ка. Після «Школи успіху» дівчина реалізувала свій 
власний проєкт. Протягом декількох місяців ді-
вчина підбирала локацію, домовлялась зі спікера-
ми, шукала спонсорів, запрошувала та відбирала 
учасників, домовлялася з поліграфією за друк роз-
даткових матеріалів і готувалась до проєкту в ролі 
спікера. На словах це виглядає легко, а на практиці 
вимагає впевненості, навичок ведення переговорів, 
прийняття швидких рішень в кризових ситуаціях, 
планування, аналізування та креативності.

Оля також каже, що навички, якими вже володі-
єш, потрібно постійно вдосконалювати. Тому після 
власного проєкту дівчина долучилась до організації 
Elevate The Future Ukraine, а ще подала заявки на 
участь у декількох міжнародних проєктах і чекає 
відповіді!

Дівчина сама помічає зміни у собі: «Протягом 
останнього півріччя я стала більш соціально-актив-
ною: почала більше часу приділяти волонтерству та 
участі у різних програмах, також працюю над орга-
нізацією власного наступного проєкту. Це сприяє 
збільшенню кола людей, з якими ми підтримуємо 

один одного та маємо спільні цілі та цінності.»
Своїм одноліткам Ольга радить виходити за межі 

зони комфорту, приймати виклики і використо-
вувати всі можливості для розвитку! Бо лише так, 
можна здобути ті знання та навички, які допомо-
жуть у майбутньому досягати висот.

Автор

НАВИЧКИ XXI СТОЛІТТЯ ДЛЯ МОЛОДІ І ДЕ ЇХ ЗДОБУВАТИ

Ольга Ковач

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

зазначено, що депутати Київради – посадові 
особи. Отже, вони мали отримувати зарплату. 
Як пояснював Гурін в інтерв’ю Руху «ЧЕСНО», 
парламентарі вивчали досвід інших країн щодо 
оплати праці депутатів. Пізніше на своїй сто-
рінці у Facebook нардеп написав, що депутати 
міськради повинні одержувати за роботу по 70 
тисяч гривень. Аде у новій редакції законопро-
єкту довелося відмовитися від виплати зарплати 
всім депутатам Київради. Тільки секретар і голо-
ва бюджетної комісії працюватимуть на постій-
них засадах. Також міськрада може визначити 
й іншу комісію, очільник якої одержуватиме 
зарплату. Рядовим же депутатам Київської місь-
кої ради з коштів бюджету столиці відшкодову-
ватимуть витрати, понесені під час здійснення 

депутатських повноважень, і виплачуватимуть 
компенсацію.

Водночас законопроєкт ураховує конфлікт 

інтересів і переводить його у площину несуміс-
ності. Київрада набуває права достроково при-

пинити повноваження депутата, який порушить 
перелічені вище вимоги щодо несумісності.

Чому прибрали відкликання депутата 
за прогули? 

Із проєкту закону до другого читання при-
брали положення про дострокове припинення 
повноважень депутата за умови його відсутності 
протягом пів року більш ніж на половині пле-
нарних засідань Київради.

При цьому залишається норма про припи-
нення повноважень депутата за прогули відпо-
відно до закону «Про статус депутатів місцевих 
рад», тобто за пропущення понад 50% засідань 
сесій і/або комісій упродовж календарного року. 
Ця норма закону стосується депутатів усіх рад, 
зокрема й міста Києва.

(Продовження у наступному номері «Нової Доби»)

Продовження , початок на стор.3

Фотоархів редакції: Остання сесія Дніпровської районної 
у м. Києві ради. Після чого вона вже не обиралась. 2010 рік
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Близько трьох сотень чоловіків та жінок взяли участь у Святково-
му форумі, присвяченому 31-річчю створення руху Анонімних Ал-
коголіків  (АА («ей-ей») у Києві. Окрім мешканців Київщини, 22-23 
лютого 2020 року до оздоровчого табору «Лідер», що у Пуща-Водиці, 
завітали гості з Чернігова, Запоріжжя, Івано-Франківська, Кривого 
Рога, Житомира, Одеси, Львова, Миколаєва, Дніпра, Харкова, Луцька, 
Кременчука, а також з Литви та Білорусі.

Наразі по всьому світу спільнота Анонімних Алкоголіків (АА), що 
існує майже 85 років, об’єднує близько 2,5 мільйонів людей (точна 
кількість невідома, бо згідно з принципами АА учасники не реєстру-
ються та ніким не контролюються). 

В Києві працює 30 локальних груп (багато з них мають власні назви, 
а з повним переліком та містами розташування можна ознайомитись 
на сайті https://www.aa.kiev.ua), а також осередки споріднених органі-
зацій, що об’єднують та допомагають жити тим, хто стикається з нега-
тивними наслідками зловживання алкоголем родичами і друзями. Зо-
крема, йдеться про Ал-Анон, членами якої стають батьки, діти, брати/
сестри, партнери, колеги алкоголіків тощо.

У кожного з присутніх в залі чоловіків та жінок (наймолодшій учас-
ниці Форуму на вигляд – не більше 18, а найстаршому глибоко за 70) 
– своя історія життя та хвороби. Подружжя з немовлям в переносній 
колисці, літня жінка у вечірній сукні, сліпий чоловік у супроводі по-
водиря, хлопці спортивної статури, гламурні білявки та інтелігенти 
в окулярах, хіпстери – мабуть, немає жодного стереотипного образу, 
який не був би представлений серед спільноти АА. «Вже 31 рік я на 
волі, поза стінами виправної колонії, - зізнається один з учасників Фо-
руму, який, за його словами двічі побував за гратами. – І виправили 
мене, а вірніше – врятували, саме Анонімні Алкоголіки, мої брати та 
сестри». «Якби не ця спільнота, яку я називаю своєю великою сім’єю, 
не було б в мене і моєї першої, маленької родини, - ділиться інший гість 
Форуму. – А так я щасливий чоловік, батько, дідусь. Мій термін твере-
зості 17 років...».

Одна з яскравих активностей Форуму – «Парад Тверезості» – 
своєрідна демонстрація досягнень, головним з яких є термін утри-
мання від вживання алкоголю. Цього разу на Форумі були присутні 
як люди з більш ніж чвертьвіковим досвідом зберігання тверезості, 
так і ті, хто тільки-но став на цей шлях і має в активі всього декілька 
тверезих днів. За словами пана Михайла, одного з тих, хто був серед 
засновників руху на Київщині у 1989 році, першій групі (а розпочина-
вся рух з шести осіб) активно допомагали Анонімні алкоголіки з США: 
безкоштовно надсилали посилки з методичною літературою, щоміся-
ця приїжджали до Києва, вчили, ділилися досвідом. «Перша група, яку 
я став відвідувати, проходила в домі санітарно медичного просвітни-
цтва по вівторках та п’ятницях з 19.30 – й іноді до півночі. 

Перші слова, які я почув на порозі: «Ми тобі допоможемо!», і це три 
головних слова в моєму житті. Я зрозумів, що ці люди мене врятують. 
Додому я повернувся щасливий: я знайшов! я буду тверезий!», - згадує 
пан Михайло, який має вже 31 рік тверезості.

Як зауважив один з гостей Форуму завідувач кафедри психіатрії 
Київського медичного університету Валентин Пострелко, дуже ваго-
мою є роль спільноти АА у соціалізації таких вразливих верств на-
селення як афганці, чорнобильці, засуджені. «А зараз нашої спільної 
уваги потребують хлопці, які брали участь у бойових діях на сході 
України - їм дуже складно триматися на плаву без професійної допом-

оги», - вважає фахівець. - 18 з 30 груп АА у Києві вже більше 20 років 
працюють на базі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
- розповідає методист відділу методичного забезпечення соціальної 
роботи Київського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Леонід Крисов. – Причому у нашому центрі на Довженка, 2 є 
дві групи англомовних. Тобто можна сказати, що таким чином держава 
підтримує цей рух, співпрацює з АА. Однак величезною проблемою є 
відсутність загальнонаціональної стратегії щодо алкоголізму в Україні. 

А з боку самих залежних – небажання визнати алкоголізм хворо-
бою і прийти по допомогу, зокрема, звернутися до спільноти АА, яка 
працює за програмою «12 кроків», що є дієвим способом здобути тве-
резість і елементи якої використовується більш ніж у 60 інших тера-
піях.

Про всі спроби позбавитись від залежності розповідає гість Форуму 
зі Львова, який назвався Назаром: «Які тільки кодування я не прой-
шов, чим тільки не лікувався, навіть квантову терапію проходів – і да-
ремно. З підтримкою Анонімних алкоголіків також не одразу склалося, 
були зриви, однак ось вже цілий рік я не вживаю алкоголь і бажаю всім 
не просто тверезості, а якісної тверезості».

Форум передбачав спілкування та обмін досвідом не тільки алкоза-
лежних, що знаходяться на шляху одужання, а й їхніх рідних, які також 
потребують терапії та психологічної допомоги. Зокрема, відбулася зу-
стріч членів родин (здебільшого, жінок), яких об’єднує рух Ал-Анон.

- Я донька, мати та дружина алкоголіків, дізналась про цю програму 
6 років тому, а два останніх роки активно беру участь і навіть маю своїх 
підопічних - розповідає одна з жінок (в Ал-Анон також діє принцип 
анонімності, вони мають такі самі, як і у АА, 12 кроків та 12 традицій). 
– Ал-Анон подарував мені сенс життя, навчив не боятися приймати 
рішення: я знайшла в собі сили змінити фах після 30 років роботи, яка 
не приносила задоволення. Нарешті я можу собі дозволити бути тією 
та там, якою і де я хочу. Мої рідні, на жаль, ще не одужали, але вони 
знаходяться «на шляху», і я роблю все, що можу для себе – і для них.

Представник київської спільноти АА Євген пояснює, що особа, 
яка захоче взяти участь у зборах АА, може знайти всі існуючі групи 
на сайті https://www.aa.kiev.ua/grupi-aa або на http://aa.org.ua/?page_
id=3461&amp;lang=ru, якщо шукаєте групу у своєму регіоні. «У разі, 
якщо у вашому населеному пункті немає «зборів АА», можна телефону-
вати за номерами на наших сайтах і отримати консультації щодо запо-
чаткування роботи групи, - каже активіст. – Також сприяти зібранням 
АА можуть співробітники ЦСССМ, Нацполіції та наркодиспансерів. 
До старту роботи групи можна брати участь у зборах АА дистанцій-
но – приєднуватися до зборів в інших містах через Viber, Skype тощо».

ТОВАРИСТВО АНОНІМНИХ АЛКОГОЛІКІВ КИЄВА 
РОЗПОЧАЛО 32-Й РІК «ЯКІСНОЇ ТВЕРЕЗОСТІ»

ДОВІДКОВО
АА з’явилися у США в червні 1935 року. Спільнота АА в Польщі діє з 
1975 року, в Росії – з 1988-го, в Україні - з 1989, у Білорусі – з 1991 року.
Першим українським містом, де з’явилася група анонімних алкоголіків, 
став Київ (детальніше тут https://www.aa.kiev.ua/). Потім подібні 
об’єднання започаткували в Луцьку, Одесі, Львові, Полтаві та ін.
Додаткову інформацію за темою, контакти експертів та героїв, що 
готові поділитися своїми історіями тверезості, можна отримати 
у Донецькому прес-клубі, який є інформаційним партнером заходу: 
pclubdn@gmail.com, 066 224 36 55, 067 6654249
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Повідомлення про оприлюднення заяви
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту внесення 
змін до Генерального плану поєднаного з детальним планом території 

З метою 

Пакунок малюка — це набір 
речей для догляду за новона-
родженим, який його родина 
отримує у пологовому будинку. 
Пакунок малюка є адресною 
безповоротною соціальною до-
помогою, яка надається у нату-
ральній формі додатково до гро-
шової допомоги на народження 
дитини. 

Мета проекту — знизити 
фінансове навантаження на 
родину новонародженого, за-
безпечити належний догляд за 
дитиною. 

Що входить 
у «пакунок малюка»?

У пакунок малюка входять  
предмети для догляду за дити-
ною загальною вартістю до 5 
тисяч гривень. Перелік речей 
сформований на основі опи-
тувань молодих батьків та за-
тверджений Мінсоцполітики. 
Серед речей — одяг, підгузки, 

доглядова косметика, постіль, 
інформаційні матеріали для 
батьків. Речі упаковані у міцну 
картонну коробку, яку можна 
використовувати як люльку.

Як отримати 
«пакунок малюка»?

Пакунок малюка надається 
у пологовому будинку або за 
місцем проживання/перебуван-
ня новонародженої дитини не 
пізніше ніж через 30 календар-
них днів з дня її народження. 
Отримати його можуть мати, 
батько, родичі або патронатний 
вихователь новонародженої ди-
тини.

Якщо на день виписки у по-
логовому будинку не було па-
кунків у наявності, мати або 
інші законні представники ди-
тини мають написати заяву в 
управління соціального захисту 
населення за місцем проживан-
ня/перебування. Також заяву 

можна подати безпосередньо в 
пологовому будинку. Структур-
ний підрозділ з питань соціаль-
ного захисту населення доста-
вить пакунок малюка за місцем 
проживання/перебування у тер-
мін до 17 робочих днів.

Якщо дитина народилася 
вдома або за межами України і 
мати відмовилася від госпіталі-
зації, пакунок малюка ви-
дається місцевим структурним 
підрозділом з питань соціаль-
ного захисту населення за міс-
цем проживання/перебування 

новонародженої дитини на під-
ставі особистої письмової заяви 
та копії свідоцтва про народ-
ження дитини.

Допомога “пакунок малюка” 
не надається у разі:

• відмови від новонародже-
ної дитини у пологовому будин-
ку;

• відбування матір’ю пока-
рання у місцях позбавлення волі 
та подальшого перебування но-
вонародженої дитини в будинку 
дитини при установі виконання 
покарань;

• смерті новонародженої ди-
тини в пологовому будинку.

Чи зменшяться грошові випла-
ти при народженні дитини з на-

данням «пакунку малюка»?
 «Пакунок малюка» жодним 

чином не впливає на отримання 
грошової виплати при народ-
женні дитини. Це окрема до-
даткова безповоротна адресна 
допомога кожній дитині, яка 
народилася. Також він ніяк не 
впливає на обчислення сукуп-
ного доходу родини, якщо вона 
подає документи до органів со-
цзахисту.

У мене залишилися питання, 
куди звертатися?

Згідно з законодавством, го-
ловний лікар пологового будин-

ка призначає працівника, від-
повідального за видачу пакунків 
малюка. Зверніться із питання-
ми до нього. Ви також можете 
звернутись до структурного 
підрозділу з питань соціально-
го захисту населення за місцем 
проживання/перебування.

Якщо у Вас або Ваших ро-
дичів наявний цивільний або 
адміністративний спір, то кон-
сультацією професійного юри-
ста, складенням юридичних 
документів, а за необхідності 
представництвом інтересів ад-
вокатом, Ви можете скориста-
тися у найближчому пункті до-
ступу до безоплатної правової 
допомоги.

Тетяна Городенська

ЩО ТАКЕ «ПАКУНОК МАЛЮКА»?
З 01 вересня 2018 року вступила в дію Програма надання при 
народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок 
малюка”.

Ця програма запроваджена та діє паралельно з існуючою 
допомогою при народженні.
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ДIМ. САД. ГОРОД
Ранні овочі. Садимо у гРунт вже у беРезні!

У березні настає час посадки 
овочів, яким властива холодо-
стійкість - редису, моркви, буря-
ка, бобів і гороху. Сіють у березні 
також зелень - петрушку, кріп, 
ревінь, цибулю, пастернак, са-
лат і шпинат тощо. Насіння цих 
овочів проростають при темпе-
ратурі грунту 2-3 ºC, причому 
молоденькі сходи здатні витри-
мувати заморозки до -3-6 ºC. Зе-
лені культури можна сіяти кон-
веєром, щотижня, і тоді вітаміни 
на вашому столі будуть постійно. 
У місячному календарі, настіль-
ної книги всіх городників, вка-
зані сприятливі дні для посадки 
овочів, і якщо ви будете слідува-
ти рекомендаціям укладачів цих 
календарів, то зможете уникнути 
багатьох проблем, проте точні 
дати для посіву кожної культури 
змінюються щорічно. У березні 
найкраще сіяти моркву, петруш-
ку, цибулю і кріп, як тільки зійде 
сніг (якщо він десь ще лежить по 
Київській області), а буряк сіють 
через тиждень або два. Земля для 
посадки овочів готується з осені. 

Редис
Посадка насіння цих овочів в 

грунт передує їх передпосівної 
обробкою, яка дозволяє отрима-
ти сходи як мінімум на тиждень 
раніше. Перед посівом насіння 
редису, просіяні через сито з осе-
редками розміром 2 мм, замочу-
ють на 3-4 дні у воду і змінюють 
її кілька разів в день. Потім на-
сіння дають просохнути. Якщо 
вони темного відтінку, їх змішу-
ють з крейдяним порошком, щоб 
видно було, куди вони впали при 
посіві. Є спосіб, що дозволяє 
розподілити насіння в борозні 
рівномірно: туалетний папір 
нарізають на поздовжні смуги і 
проставляють на ній борошня-
них клейстером точки на відстані 
5 см. У кожну краплю клейстеру 
кладуть по насіння. Коли клей-
стер висохне, папір обережно 
згортають в рулон. Зробіть на 
ділянці борозенки на відстані 15 

см один від одного. Глибина бо-
розни на піщаних грунтах повин-
на бути 2-2,5 см, на більш важ-
ких грунтах - 1,5-2 см. У борозду 
прокладете стрічку з паперу з 
наклеєними насінням, закидай-
те борозенку грунтом, ущільнить 
грунт і полийте. Для захисту від 
бур’янів і заморозків накрийте 
посіви редису плівкою, яку мож-
на буде відразу зняти, щойно 
з’являться перші паростки.

Морква
По більш прохолодних об-

ластях України (зокрема й на 
Київщині) посадка моркви на-
весні здійснюється на дві-три 
тижні пізніше, аніж на півдні 
чи у Криму. Грядки для моркви 
готують з осені, вносячи під пе-
рекопування перегній. Ніколи 
не вносьте в грунт для моркви 
гній - ні свіжий, ні перепрілий. 
Навесні розпушите грунт, додав-
ши в неї золу, і зробіть борозни 
завглибшки 5-6 см на відстані 
18-20 см одна від одної. Потім на 
дно борозенок нанесіть пухкий 
грунт, полийте його і прікатайте. 
Насіння перед посівом потрібно 
вимочити в розчині мікроеле-
ментів кімнатної температури, 
потім на тиждень помістити їх в 
овочевий ящик холодильника, а 
перед посівом вийняти і просу-
шити. Сіють насіння моркви на 
стрічці, як насіння редису. Мож-
на сіяти гранульоване насіння, 
яке є у продажу. Їхня перевага в 
тому, що гранули, окрім насіння, 
містять необхідні для їх розвитку 
мікроелементи. До речі, прода-
ються вони у спеціалізованих ма-
газинах і готові паперові стрічки 
з насінням моркви, однак сходів 
такого насіння доведеться чекати 
трохи довше, оскільки вони нав-
ряд чи піддавалися передпосівній 
обробці. Свіже насіння моркви 
розташовують на відстані 5 см 
один від одного, але якщо вони 
довго зберігалися, посійте їх 
більш щільно. Засипте борозни 
грунтом, ущільнить його, добре 

полийте грядку, потім додайте 
перегною. Накрийте грядку до 
появи сходів поліетиленовою 
плівкою або покривним матеріа-
лом. Ніколи не сійте сухе насіння 
в суху землю. Якщо морква зійде 
густо, прорідіть її треба якомога 
раніше.

Буряк
У місцевості з теплим кліматом 

посадка овочів на городі почи-
нається вже з середини березня, 
проте буряк краще сіяти ближ-
че до кінця місяця, коли грунт 
на глибині 10 см прогріється до 
8-10 ºC. Грядку під культуру го-
тують з осені, закладаючи в грунт 
під перекопування органічні 
добрива і при необхідності вно-
сячи раскислители - вапно або 
доломітове борошно, оскільки 
в кислому ґрунті коренеплід ро-
звивається погано. Насіння пе-
ред посівом замочують на добу в 
теплій воді, використовуючи для 
підтримки потрібної температу-
ри термос. Після замочування 
насіння просушують. Якщо у вас 
є акваріумний процесор, можна 
піддати насіння буряка - барбо-
туванню - насиченню киснем, 
що дозволить отримати сходи 
набагато швидше. Борозенки 
для буряка роблять на відстані 
18-20 см, глибина посіву 2-3 см, 
відстань між насінням 5-8 см. 
Борозенки засипають землею, 
притоптують її, поливають, а 
потім накривають ділянку плів-
кою. Проростання насіння по-

чинається на 4-5 день, і як тільки 
прявятся перші паростки, плівку 
знімають. Якщо зелень паростків 
є занадто густою, її проріджують 
після дощу або поливу.

Горох
Грядку для весняного по-

сіву гороху теж готують з осені: 
грунт перекопують на глибину 
багнета лопати з компостом або 
перегноєм, а також вносять під 
перекопування інші добрива. 
Навесні грядку перед посівом 
рихлять, одночасно розподіля-
ючи по ділянці деревну золу. 
Насіння гороху напередодні по-
сіву заливають водою на 12-18 
годин, міняючи воду за цей час 
3-4 рази. Потім для стимулюван-
ня зростання посівний матеріал 
прогрівають 5 хвилин в гарячому 
розчині мікродобрив або трима-
ють 2-3 години в розчині Епін. 
Проростає горох при 4-7 ºC, і 
його сходи здатні витримати за-
морозки до -6 ºC. Горох зазвичай 
сіють кілька разів з інтервалом 
в 10 днів. Відстань між рядами 
повинна бути 15-20 см, а між на-
сінням в ряду - 5-6 см, глибина 
посадки 3-4 см. Коріандр: посад-
ка і догляд у відкритому грунті, 
властивості і застосування Після 
розкладки насіння борозенки 
засипають ґрунтом, ущільнюють 
його і поливають грядку, потім до 
появи сходів ділянку накривають 
нетканим матеріалом, щоб на-
сіння не виклювали птиці. Сходи 
з’являться через 7-10 днів.
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