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У Києві в тестовому форматі запра-
цював проєкт “Мілітарі-ЦНАП” – це 
нова концепція роботи територіальних 
центрів комплектування та соціальної 
підтримки (так зараз офіційно нази-
вають військові комісаріати). Проєкт 
запустили на базі Київського ТЦКтаСП, 
який знаходится на вулиці Парково-Си-
рецькій, 19, у Шевченківському районі, 
повідомляє пресслужба Оперативного 
командування “Північ” ЗСУ. Головне 
завдання “Мілітарі-ЦНАП” (“Мілітарі-
центр надання адміністративних 
послуг”) – створення та перехід до 
електронної системи документообігу. 
Це система з єдиною базою обміну ін-
формації між державними установами, 
органами військового управління та 
органами місцевого самоврядування.

У Києві запацював 
перший військомат 

сучасного типу

Не менш важливим завданням є спро-
щення процедури надання послуг для 
громадян.“Мілітарі-ЦНАП” працює з 8 
лютого. За результатами тесту таку ро-
боту запровадять у інших територіаль-
ні центрах, а в подальшому планують 
перетворити ТЦКтаСП на рекрутингові 
центри без черг, з систематизованим 
алгоритмом обслуговування громадян 
та отриманням деяких послуг в он-
лайн-режимі.

Київська міська рада, утворила районні у місті Києві ради, які 
були ліквідовані ще у 2010 році

Сьогодні відбулося пленарне засідання II сесії Київської міської ради IX скликання. 
За традицією, відкриваючи сесію, мер Києва Віталій Кличко, наголосив на важли-
вості розгляду та ухвалення проєктів рішень, винесених на сьогоднішню сесію. 
Насамперед мер закликав депутатів розглянути питання й ухвалити рішення, які 
вдосконалять систему управління районами столиці та дозволять зберегти са-
моврядування в місті. Також мер Києва закликав депутатів Київської міської ради 
вступати до бригади територіальної оборони столиці. Адже навіть рідний брат мера 
Володимир Кличко теж подав заяву на вступ до теоборони. Загалом, у порядку 
денному сьогоднішнього пленарного засідання запланували розглянути майже 350 
різних питань. Але найголовнішим було утворення районних у місті Києві рад. Це пи-
тання викликало кількагодинну дискусію. у міських депутатів викликало обговорен-
ня питань управління районами в місті Києві. Мова йде про кілька проєктів рішень. 
Зокрема, про створення робочої підготовчої групи, яка до кінця березня повинна 
напрацювати повноваження майбутніх районних рад та чисельність їх складу. І 
вибори депутатів цих рад мають відбутися 30 жовтня цього року. А на перехідний

На фото: Сесія Дніпровської районної 
у м. Києві ради Х (останнього) скликан-
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Олексій Кулеба призначений Головою 
Київської обласної 

державної адміністрації

До цього призначення – Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника 
голови Київської міської державної адміністрації щодо здійснення самоврядних 
повноважень. Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президен-
та, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням та висловив 
сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону 
та розкриттю його потенціалу.
Довідка “Нової Доби”: Олексій Кулеба народився 1983 року в Києві. 2005 року 
закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної 
економіки). У 2005-2008 рр. був аспірантом Національної академії державного 
управління при Президентові України. Кандидат наук із державного управління. 
Викладав правознавство у Національному педагогічному університеті імені М. 
П. Драгоманова. Був радником на громадських засадах генерального директора 
комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного 
фонду м. Києва «Плес». Обіймав посаду директора Департаменту міського благо-
устрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.

На Київщині створюють систему націо-
нально-патріотичного виховання

28 січня в приміщенні Київської облас-
ної державної адміністрації відбулося 
підписання меморандуму про співпра-
цю у сфері національно-патріотичного 
виховання. В підписанні меморандуму 
взяли участь 10 сторін. Метою мемо-
рандуму є пропагування національ-
но-патріотичного виховання серед 
усіх верств населення, сприяння його 
розвитку в Київській області.

та популяризації ролі національно-па-
тріотичного виховання у всебічному 
розвитку особистості, зміцненні 
національної ідеї, утвердженні 
національної пам’яті. «В листопаді 
минулого року отримав доручення 
Президента України Володимира 
Зеленського активізувати створен-
ня на території музею-заповідника 
«Битва за Київ у 1943 р» Центру на-
ціонально-патріотичного виховання. 
Наразі вже активно працюємо над 
його створенням. Центр сприятиме 
збереженню пам‘яті про подвиг наших  
предків та зміцненню національної 
ідеї. Ми повинні пам‘ятати про подвиг 
українців, які боролися і продовжують 
боротись за волю нашого народу». 
Протягом кількох найближчих тижнів 
кожним учасником Меморандуму буде 
відпрацьований план заходів.

Які професії будуть затребувані 
на ринку праці через 10 років

Ринок праці, як і наше життя загалом, 
швидко змінюється. Деякі професії під 
впливом новітніх технологій втрачають 
свою актуальність та затребуваність, 
деякі професії перетворюються, ви-
никають нові та сучасні професії, яких 
ми досі не знали. Найвищий рівень 
зарплат мають сучасні спеціалісти 
новітніх професій, отже слідкувати за 
змінами ринку праці, затребуваністю 
професій та навичок варто всім – і тим, 
хто стоїть на початку кар’єрного шляху, 
і тим, хто вже працює та задумується 
над кардинальною зміною професії. 
Експерти кадрового порталу grc.ua оз-
вучили свої прогнози стосовно того, які 
професії будуть затребувані на ринку 
праці через 10 років. Не потрібно бути 
футурологом, аби вже зараз скласти 
прогнози затребуваності професій 
на найближче десятиріччя. Тенден-
ції як глобального, так і українського 
локального ринку праці підказують 
нам, що подальше проникнення дід-
житалізації у всі сфери нашого життя 
потягне за собою ще більш активний 
розвиток ІТ-сфери. Будуть відкри-
ватися нові робочі місця, вникати 
ще більше ІТ-професій. Розробники, 
DevOps- та дата-інженери, аналітики 
даних, тестувальники, етичні хакери та 
інші спеціалісти сфери інформаційних 
технологій не втратять своєї затребу-
ваності.

Чи можливо змусити комунальників списати заборгованість?

Юридичні консультації
«Нової Доби»

Відповідь на це питання знаходиться у двох площи-
нах. Перша площина – заборгованість, яка утвори-
лася у споживача шляхом неправильних (помил-
кових та безпідставних) нарахувань виконавцем. 
Друга площина – це несплачена споживачем біль-
ше ніж 3 роки плата за комунальні послуги. У свою 
чергу, виконавцем протягом вказаних 3-ох років 
не вжито заходів до її стягнення. Якщо у першому 
випадку споживач буде вдаватися до досудового 
врегулювання спору (подавати скарги та заяви на 
дії/бездіяльність комунальників до органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування), то 
у другому випадку ситуація виглядає складнішою, 
адже за умов «пасиву» як з боку споживача, так і ко-
мунальників, оскільки заборгованість викликає нез-
ручності для їх обох. Який негатив може принести 
облік заборгованості за комунальні послуги, строк 
давності якої для стягнення вже минув? 
Споживачу буде важче відчужити квартиру, адже 
покупець потурбується про «історію квартири». 
Крім того, наявність заборгованості за комуналку 
стає підставою для позбавлення споживача права 
на субсидію та/або інших державних допомог, а для 
комунальників облік простроченої заборгованості 
може принести проблеми під час перевірки контро-
люючими органами, а також «головний біль», який 
пов’язаний зі сплатою податків та зборів.

НОВИНИ КИЇВЩИНИ



22 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

період — до виборів, самоврядні повноваження в районах будуть виконувати структурні підрозділи міського 
виконавчого органу. До дискусії приєдналися й народні депутати, які прийшли на засідання Київради. Так, 
нардеп Микола Тищенко (Слуга народу) назвав згадані проєкти рішень політичними та, такими, які несуть 
розкол у Київраді. Адже у 2010 році Київрада сама проголосувала про скасування райрад. Депутати «Слуги 
народу» разом з нардепами Миколою Тищенком та Лесею Забуранною, навіть заблокували трибуну та ви-
магали від мера Віталія Кличка перенести розгляд питання про відновлення райрад. Натомість нардеп від 
«Батьківщини» Андрій Ніколаєнко підкреслив, що кияни обрали мера на виборах і саме за його погодженням 
та пропозицією мають призначати й звільняти голів райдержадміністрацій. Тому рішення про звільнення голів 
Дарницької, Дніпровської та Шевченківської районних у місті Києві державних адміністрацій депутат вважає 
тиском на місцеве самоврядування. Підсумував все це мер Києва – Віталій Кличко: «Я дуже радий, що на наше 
засідання прийшли народні депутати, щоб обговорити питання місцевого самоврядування. Але не всі, на жаль, 
до кінця розуміють, що таке місцеве самоврядування. Наприклад, у Нью-Йорку мер підпорядковується не пре-
зиденту, а громаді», — підкреслив мер. Мер нагадав, що на сьогодні у місті є багато проблем, на розв`язання 
яких місто не може впливати. Наприклад, завод «Радикал», який забруднює повітря і ґрунт у Києві, належить 
державі. «Центральна ж влада намагається позбавити місцеву владу повноважень, при цьому перекладаючи 
на неї відповідальність за багато питань, які маємо вирішувати спільно. Мер відповідає за все, від нього кияни 
вимагають результатів роботи. Тому 10 великих районів столиці, їх глави мають підпорядковуватися меру. Він 
повинен подавати на затвердження кандидатури керівників районів. А вийшло так, що без погодження з мером 
голів районів звільнили, без погодження — призначили. І вони за тиждень навіть не прийшли, щоб обговорити 
свою подальшу роботу. Бо їх керівник — не міський голова. Це, підкреслю, руйнування системи управління 
в столиці. Щодо райдержадміністрацій — вони залишаються. Але питання життєзабезпечення міста мають 
керуватися і координуватися міською владою, а не зі сторони», — зазначив Віталій Кличко. 
Зрештою, рішення про утворення райрад у столиці України було підтримано.

Заглиблення в подальшу цифровізацію потребує більшої діджитал-безпеки, тому тенденція до зро-
стання затребуваності спеціалістів по кібер-безпеці, яка окреслилася останнім часом, буде лише 
посилюватися. Окрім цього, кожен з нас сприймає зараз надмірну кількість інформації, яка може похит-
нути емоційне та ментальне здоров’я. Вже зараз українські компанії-лідери ринку праці навчають своїх 
співробітників інформаційній вибірковості. Цілком вірогідно, що найближчим часом будуть затребу-
вані спеціалісти з інформаційної гігієни. Сьогодні ми можемо спостерігати швидкий розвиток індустрії 
віртуальної реальності. Вже зараз українські компанії впровадили в процеси навчання та управління 
персоналом інструменти доповненої чи віртуальної реальності. Ця галузь також дасть імпульс до ви-
никнення та затребуваності нових професій. VR-сфера потребує як технічних спеціалістів, які будуть 
працювати над розробкою та виробництвом обладнання, так і спеціалістів, які будуть розробляти 
контент.Роботизовані технології будуть становитися все більш звичними речами. Однак навряд чи 
вони цілком і повністю замінять людей. Живі спеціалісти будуть розробляти, обслуговувати та кон-
тролювати роботів. Наприклад, вже зараз актуальною професією є оператор дронів. Вони потрібні, 
наприклад, в сільському господарстві. Ці спеціалісти керують безпілотними літальними апаратами, які 
спостерігають за сільськогосподарськими культурами з моменту посадки до збирання врожаю, викону-
ють обробку полів, слідкують за поголів’ям скота на випасі тощо. Затребувані оператори дронів також 
в будівництві, лісному господарстві, в археології, картографії, екології та інших професійних сферах.
Світ і надалі буде відходити від використання рук до використання інтелекту. Вже зараз в сучасних 
компаніях використовують переважно інтелектуальну працю. Від 70 до 80% усього, що роблять люди, 
вони здійснюють за допомогою свого інтелекту. Багато хто повторює прогноз, озвучений на Всесвіт-
ньому економічному форумі, згідно якого у найближчий час зникнуть такі професії, як касири, кур’єри, 
охоронці, водії, секретарі, фасувальники та банківські співробітники. З експертами Всесвітнього еко-
номічного форуму складно не погодитись. Наприклад, відносно касирів, то роботодавці у сфері ритей-
лу зараз стикаються зі складністю закриття цих вакансій. Зарплати у цих спеціалістів низькі, бажаючих 
зайняти ці посади мало, а касирів у магазини потрібно багато. Вже зараз торгові мережі частково чи 
повністю замінили касирів-людей на апарати касового самообслуговування. Ця тенденція посилить-
ся та призведе за деякий час до повного зникнення цієї професії.Більш тривалі прогнози для ринку 
праці мають, як правило, великі похибки. Наприклад, на початку цього тисятиріччя лунали прогнози 
про розповсюдженість космічних професій, нано-технологів та інших спеціалістів майбутнього. Проте 
зараз ми прослідковуємо активний інтерес роботодавців до співробітників у сфері маркетингу та PR, 
менеджерів з продажів, рекрутерів та HR-менеджерів, ІТ-спеціалістів.
Довідка: На ринку інтернет-рекрутменту grc.ua відомий не лише роботою кадрового порталу, але й 
реалізацією багатьох успішних проектів. З 2006 року розгорнулась дослідницька діяльність компанії, 
спрямована на глибинний аналіз поточних тенденцій ринку праці й прогнозування його розвитку. У 
той же час була заснована міжнародна «Премія HR-бренд» — єдиний професійний конкурс в області 
побудови репутації роботодавця. grc.ua – більше ніж job-портал!

РЕКЛАМА

продовження: початок на стор.1
Добровільно комунальники списати заборгованість відмовляються, чим створюють привід для спожи-
вачів зайвий раз звернутися до суду. Однак, звернення споживачів до суду не гарантує задоволення 
позову. Мотивами, за якими суди відмовляють у задоволенні позовів споживачам є:
Списання заборгованості не є способом захисту прав, які передбачені чинним законодавством.
Облік заборгованості жодним чином не порушує права споживачів.
Зміна власника житлового приміщення не тягне за собою підстави для «виключення заборгованості».
Особовий рахунок оформлюється не на споживача, а на об’єкт нерухомого майна.
Як доказ зазначеним вище 4-ом позиціям супроводжую їх цитуванням із текстів судових рішень.
Захист цивільних прав – це передбачені законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушен-
ня чи реальної небезпеки їх порушення. Під способами захисту суб’єктивних цивільних прав варто 
розуміти закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких 
проводиться поновлення прав та відбувається вплив на порушника.
Загальний перелік таких способів захисту передбачений ст. 16 Цивільного кодексу України.
Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь – яким, а конкретним способом 
захисту свого права. Спосіб захисту порушеного права частіше за все визначається спеціальним за-
коном, який регламентує конкретні цивільні відносини.Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, 
свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси 
у спосіб, визначений законом або договором. Верховний Суд України у Постанові від 18 травня 2016 
р. у справі № 6-658цс15 висловив наступну обов’язкову для всіх судів України правову позицію: «Суд 
повинен установити: у чому полягає таке порушення прав; якими доказами воно підтверджується».
Виключити суму заборгованості попереднього власника за комунальні послуги з утримання будинку 
та прибудинкової території без зазначення конкретних порушень при нарахуванні заборгованості та 
надання доказів на її спростування не передбачено діючим законодавством в якості способу захи-
сту прав, а саме по собі нарахування відповідачем заборгованості за спожиті послуги не встановлює 
для позивача будь – яких обов’язків…. Зміна власника нерухомого майна не може бути підставою 
для виключення заборгованості за житлово-комунальні послуги згідно норм чинного законодавства. 
Виключення або стягнення такої заборгованості є правом суб’єкта господарювання при здійсненні 
ним господарської діяльності, що охоплюється загальними засадами цивільного законодавства щодо 
свободи підприємницької діяльності (Рішення Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропе-
тровської області від 08.11.2018 року, справа № 212/5184/18 – дата набрання законної сили: 10.12.2018).
Особовий рахунок оформлюється на житлове приміщення, а не на особу. Відкриття особового рахун-
ку відбувається шляхом переоформлення вже відкритого номерного особового рахунку із наявною в 
ньому заборгованістю, якщо така є на іншого квартиронаймача або власника (Рішення Краматорського 
міського суду Донецької області від 22.12.2017 року, справа № 234/17209/17, набрало законної сили 
27.02.2018 року, результат апеляційного оскарження – залишено скаргу без змін).
ІВ’ячеслав Коновал – юрист

У Білій Церкві продовжується створення сучасного Центру надання адміністративних послуг, який працювати-
ме в форматі «прозорого офісу». Очікується, що після завершення всіх робіт він обслуговуватиме понад 220 
тисяч осіб. Повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко.
«Минулого року ми розпочали на Київщині реалізацію масштабного проєкту – створення ЦНАПу в Білій Церкві. 
Це економічно-соціальний об’єкт, який реконструюється у рамках «Великого будівництва». І він матиме такі 
потужності, щоб охопити послугами всіх жителів Білоцерківського району. Йдеться про понад 220 тисяч осіб 
і більш ніж 20 тисяч місцевих підприємців», – підкреслив Дмитро Назаренко. Загальна вартість проєкту скла-
дає майже 93 млн грн. Наразі на об’єкті на 100% виконані підготовчі та демонтажні роботи та заміна вікон, на 
90% – утеплення фасаду та покрівлі. Наразі будівельники проводять роботи з підсилення по поверхам будівлі.
Повідомляє пресслужба Київської ОДА

ФОТОФАКТ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: ОЛЕГ СПОРНИКОВ
Газета віддрукована на власних потужностях видавця ТОВ «Віталіа медіа груп». Наклад 3500 прим. Розпо-
всюдження за передплатою і безкоштовною розсилкою. Підписано до друку: 03.02.2022. 
Редакція може не поділяти думки авторів матеріалів.
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В українських офісах ігнорують День 
святого Валентина

Наближається День святого Валентина. Багато хто святкує його разом зі своєю 
другою половинкою, відволікаючись від щоденної рутини та робочих буднів. Проте 
є випадки, коли святкування цієї дати є частиною корпоративного життя: робото-
давці або самі співробітники приділяють увагу словесним привітанням та пода-
рункам один одному. Кадровий портал grc.ua, сайт з вакансіями для талановитих 
кандидатів, провів опитування. Його метою було визначити ставлення українських 
компаній до Дня святого Валентина. Як з’ясувалося, двоє з п’яти українців назвали 
14 лютого Днем усіх закоханих, кожен п’ятий українець вважає цей день святом тор-
говців квітами та листівками, а кожен сьомий впевнений, що це свято не вписується 
в наші традиції та культуру. Лише чверть українців святкує День святого Валентина 
на роботі. Ставлення українців до цього дня неоднозначне. Одні бачать у цьому дні 
привід проявити турботу та увагу до своїх близьких (18%), двоє з п’яти вважають це 
свято днем закоханих (42%). Більше п’ятої частини (21%) опитаних вважає, що це 
свято придумали маркетологи для продажу квітів, листівок та інших товарів.
В трьох з чотирьох випадків це свято ігнорується на корпоративному рівні. Показник 
в 76% вельми великий, проте не варто забувати, що в цілому далеко не кожен украї-
нець якось по-особливому проводить цей день. Для майже третини наших співвіт-
чизників свято всіх закоханих нічим не відрізняється від інших днів календаря (15%) 
чи взагалі незрозумілий день, який не вписується в наші культурні традиції (15%). 
Хтось просто не звик святкувати, а у когось це просто немає з ким робити. Проте в 
кожній сьомій компанії колеги вітають один одного на словах. Трохи менше, а саме 
у 12%, вітають у робочому чаті, через соціальні мережі чи електронною поштою. Ще 
5% пригощають одне одного смаколиками. Зовсім рідко влаштовують вечірки, да-
рують квіти, готують приємні сюрпризи та підписують листівки-валентинки.  Цікаво, 
що фактор статі майже не позначається на звичці святкувати цей день в корпора-
тивних колах. Хіба що відзначимо, що чоловіки в 4 рази рідше роблять валентинки.
• Колеги словами вітають один одного: чоловіки – 16%, жінки – 14%.
• Вітають у робочому чаті, через соціальні мережі чи електронною по-
штою: чоловіки – 11%, жінки – 13%. 
• Підписують листівки-валентинки: чоловіки – 1%, жінки – 4%.
• Пригощають один одного смаколиками: чоловіки – 5%, жінки – 5%.
• Готують сюрпризи один одному: чоловіки – 1%, жінки – 2%.
• Влаштовують святкування/вечірку на роботі: чоловіки – 2%, жінки – 
2%.
• Дарують квіти: чоловіки – 2%, жінки – 2%.
• Не святкують День святого Валентина: чоловіки – 79%, жінки – 74%.

Перейдемо до віку. Відзначимо деякі цікаві факти:
• 19-23-річні респонденти взагалі не вітають словами (тобто усно) 
один одного (0%). При цьому опитані, старші ніж 60 років, роблять це в 36% випадків. 
Статистика показує, що така звичка вимальовується з віком;
• наймолодші опитані надають перевагу «диджіталізованим» мето-
дам вітання. 22% респондентів в категорії «19-23 роки» надсилають привітання 
у робочий чат, соціальні мережі та використовують для цього електронну пошту. 
Вищезгадані 60+ років тут поступилися – 18%;
• багатьох здивує, що наймолодші (19-23 роки) святкують День святого 
Валентина у компанії значно рідше, ніж старші люди (60+ роки) – 12% проти 36%. У 
цілому, відсоток тих, хто святкує, з віком зростає. Проте це можна легко пояснити: 
19-23-річні могли ще не знайти «ту саму» або «того самого», а у старших людей заз-
вичай особисте життя вже влаштоване, і є сформована звичка приділяти особливу 
увагу цьому дню;
• респонденти з категорії «60+» не мають звички готувати листівки-ва-
лентинки: жоден опитаний не надав таку відповідь;
• сюрпризи на День святого Валентина – рідкість у компаніях. Лише у 
двох вікових категоріях зустрічаються такі випадки: 31-40 років – 3%, 41-50 років – 
2%;
• респонденти, старші за 60 років, найчастіше влаштовують повноцін-
ні святкування або вечірки (9%). До того ж у відсотковому співвідношенні відрив ве-
ликий. Найближчий «переслідувач» – категорія «41-50 років» – 3%. У наймолодших 
(19-23 роки) красується скромний «нуль». 

ОГОЛОШЕННЯ

Підрозділ спеціального 
призначення «Азов» запро-
шує на військову службу за 

контрактом! 
Бути військовим – це честь 
та відповідальність. Сьогодні 
це не просто мрія – це виклик 
самому собі. Якщо ти готовий 
його прийняти, хочеш стати 
професійним військовим та 
захищати свою країну – оби-
рай контрактну службу в 
ОЗСП «Азов». На тебе че-
кають  досвідчені інструкто-
ри-професіонали, інтенсивні 
тренування, гідне грошове 
забезпечення та реальний 
бойовий досвід.

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА
«НОВОЇ ДОБИ»

Бустерну дозу вакцини 
отримали понад 26 тисяч 
жителів пристоличного 
регіону. А більш ніж 836 
тисяч пройшли повний 
курс вакцинації
Про це сьогодні, 10 лютого, під час 
брифінгу повідомив заступник голови 
Київської облдержадміністрації Олег 
Торкунов. «Ті люди, які проживають у 
селах чи віддалених населених пун-
ктах або через стан здоров’я не можуть 
самостійно дістатись до центру вакци-
нації, мають можливість скористатись 
послугами мобільних бригад. Тому ще 
раз закликаю: вакцинуйтесь і захистіть 
себе», – акцентував Олег Торкунов. 
Мобільних бригад в області – 60. Лише 
за минулий тиждень вони вакцинували 
1 791 людину, у тому числі і віком 60+.
Зазначимо, що загалом із початку вак-
цинальної кампанії на Київщині зроби-
ли більш ніж 1,7 млн

НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ФЛЕШМОБ ЗА ЖИТТЯ АБО ЧОМУ ДИВО ПІГУЛКА НЕ ДО-
СТУПНА В УКРАЇНІ

У січні 2022 року стартував флешмоб на підтримку дітей та дорослих з діагнозом 
Муковісцидоз (скорочено МВ). Батьки дітей з муковісцидозом, родичі та небайдужі 
люди масово вийшли у соцмережі з плакатом «Trikafta in Ukraine».Цей флешмоб 
– крик душі батьків, які більше не можуть дивитися як гинуть діти з цим захворю-
ванням. Гинуть у той час, коли в сусідніх країнах хворі на муковісцидоз отримують 
рятувальні ліки Трікафта. За 2021 рік  в Україні померли більше 30 дітей та підлітків 
з муковісцидозом у віці від 8 місяців.«Якби Трікафта зайшла на наш ринок ще тоді, ці 
підлітки були б живі! Але й сьогодні нам доводиться боротися й боротися. Щомісяця 
ми ховаємо дітей….. Цікаво скільки ще треба чекати цієї чудо пігулки?» – каже мама 
Катерина  доньки з МВ  з Мелітополя .Муковісцидоз – це вроджене захворювання, 
яке вражає майже всі внутрішні органи. Це одне з найпоширеніших генетичних за-
хворювань і кожен 20й є носієм даного захворювання. Народження в сім’ї дитини з 
муковісцидозом не залежить від соціального статусу, від способу життя, від звичок, 
передбачити це також неможливо.За статистикою, в Україні один з десяти дітей з 
муковісцидозом доживає до 18 років. У середньому тривалість життя 12 років.Ця 
хвороба вражає всі системи організму, тому хворі приймають величезну кількість 
ліків, нескінченні госпіталізації, крапельниці, уколи, інгаляції. У світі вже давно існу-
ють ліки від цього захворювання – Trikafta виробництва Вертекс, які повністю зупи-
няють прогресування хвороби. У країнах Європи та США хворих з муковісцидозом 
держава забезпечує цими ліками і діти з МВ живуть звичайним життям, виростають, 
навчаються, працюють, доживають до старості.Усього дві пігулки на день – всі по-
казники покращуються і ти живеш звичайним життям.“З появою таргетної терапії – 
тієї чудодійної пігулки, того майбутнього, до якого ми не сподівалися навіть дожити 
– муковісцидоз більше не вирок!” – каже Андрій пацієнт із МВ із Кременчуга – «Ми не 
здаємся, але боюсь, у мене не залишилося стільки часу, щоб дочекатися…»
На жаль, наявність у природі цих препаратів проблеми не вирішує. В Україні ліки 
Трикафта не доступні і навіть ще не зареєстровані. Батьки просто не в змозі само-
стійно зібрати кошти на дорогі ліки. Тому тут важлива допомога держави. Батьки 
масово пишуть листи до Міністерства охорони здоров’я України, але отримують у 
відповідь порожні відписки, чи зовсім ігнорування. Поки батьки виборюють право 
на ліки, не відомо, скільки ще дітей загине. Але незважаючи ні на що, діти з муковіс-
цидозом усміхаються до цього світу, цінують кожен прожитий день, люблять життя 
і сподіваються на краще.

 Бунчук Г.В

Продовження на стор.4



44 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального 
плану території земельної ділянки загальною площею 9,6 га в селі Крюківщина Бучанського району 

Київської області, що розроблений на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київсь-
кої області №1-01/X18-34 від 09 грудня 2021 року.

Замовник: Виконавчий комітет Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут СБ України.
Ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можливо в приміщенні Вишневої міської ради, за 
адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 та на офіційному веб сайті Вишневої міської 
ради https://vyshneve-rada.gov.ua/.
Строк громадського обговорення заяви 15 днів з дня її оприлюднення. Пропозиції (зауваження) подаються 
у письмовій формі на адресу Вишневої міської ради: 08132, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 29.
Подання та прийом пропозицій здійснюються з 05.02.2022 р. по 20.02.2022 р. Пропозиції, подані після 
встановленого строку, не розглядаються.
Відповідальна особа - Черній В.П., начальник відділу містобудування та архітектури Вишневої міської 
ради. тел. (04598) 5-19-93
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування 
– відсутня.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомлення щодо оприлюднення проекту містобудівної документації «Детальний план території будівни-
цтва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ Чоп (М 06) до 
автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастівського району Київської області» про початок 

процедури громадських обговорень та розгляду і врахування пропозицій громадськості.

На виконання ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення гро-
мадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555.
Фастівська районна державна адміністрація проводить громадські обговорення щодо врахування громадсь-
ких інтересів під час розроблення містобудівної документації «Детальний план території будівництва Великої 
кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ Чоп (М 06) до автомобільної 
дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастівського району Київської області».
Замовником детального плану території є Фастівська районна державна адміністрація. Розробник - ТОВ 
«ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ». Підставою для розроблення є розпорядження Фастівської 
районної державної адміністрації Київської області від 24.05.2021 р № 83.
Ознайомитись з проектом «Детальний план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги 
навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ Чоп (М 06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) на 
території Фастівського району Київської області» можливо у приміщенні Фастівської районної державної ад-
міністрації за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, пл. Соборна, 1 та на офіційному сайті (https://fastivska-
rda.gov.ua/).
Пропозиції до містобудівної документації приймаються у письмовому вигляді з 11.02.2022 року на вище-
зазначену адресу. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням най-
менування та місцезнаходження юридичної особи. Громадські обговорення завершуються 12.03.2022 року.
Відповідальна особа: в. о. начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального госпо-
дарства та екології  О. В. Юхта.
З метою дотримання процедури проведення громадських обговорень, запланована прилюдна презентація 
матеріалів та громадські слухання детального плану території за участі замовника, розробника та платника 
у приміщенні Фастівської районної державної адміністрації 11.03.2022 року о 16:00 годині за адресою: 08500, 
Київська обл., м. Фастів, пл. Соборна, 1.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування 
- «Детальний план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від 

автомобільної дороги Київ Чоп (М 06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастівського 
району Київської області»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропози-
цій і зауважень громадськості Фастівська районна державна адміністрація Київської області оприлюднює Звіт 
про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування - «Детальний план території 
будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ Чоп (М 
06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастівського району Київської області».
Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «Детальний план території 
будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ Чоп (М 
06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастівського району Київської області».  Необ-
хідність розроблення детального плану обумовлена будівництвом транспортної мережі, організацією транс-
портного і пішохідного руху, визначенням планувальних обмежень використання території, забезпеченням 
екологічних умов використання запроектованої території.
Органи, що прийматимуть рішення про затвердження документа державного планування: орган згідно з Зако-
ном України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Передбачувана процедура громадського обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: з 11.02.2022 по 12.03.2022;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): про-
позиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, 
особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівель-
них норм, державних стандартів та правил.
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом докумен-
та державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування: у приміщені Фастівської районної державної 
адміністрації Київської області за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, пл. Соборна, 1, а також на офіцій-
ному сайті: (https://fastivska-rda.gov.ua/)  протягом 30 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій: Фастівська районна державної адміністрації за адресою: 08500, Київська обл., м. 
Фастів, пл. Соборна, 1.
Електронна адреса: orgfrda@fastivska-rda.gov.ua
Строк: з 11.03.2022 по 12.03.2022.
Відповідальна особа: в. о. начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господар-
ства та екології  О. В. Юхта.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного планування: Фастівської районної державної адміністрації за адресою: 08500, 
Київська обл., м. Фастів, пл. Соборна, 1.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: 
зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту доку-
менту «Детальний план території будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від 
автомобільної дороги Київ Чоп (М 06) до автомобільної дороги Київ-Одеса (М-05) на території Фастівського 
району Київської області» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Медичний заклад Дніпровського району міста 
Києва визнаний найкращим в Україні

Консультативно - діагно-
стичний центр Дніпровсь-
кого району міста Києва 
посів перше місце серед 
усіх медичних закладів 
України за кількістю і які-
стю наданих медичних 
послуг у 2021 році.

Про це повідомив портал Національ-
ної Служби здоров’я України. Зазна-
чимо, до списку лауреатів конкурсу 
потрапило лише дві установи з м. 
Києва.  «У свою чергу, ми висловлює-
мо велику подяку українській медичній 
спільноті за визнання заслуг нашої 
лікарні! Нам дуже приємно, що наші 
успіхи тепер відомі усій країні і кия-
нам, яких ми раді вітати у нас иби вони 
могли отримати якісну, кваліфіковану і 
вчасну медичну допомогу» - сказав в 
ексклюзивному інтерв’ю газети «НОВА 
ДОБА», директор медичного закладу, 
заслужений лікар України - Даніель 
Карабаєв. 

відділенні закладу, що розташований у мікрорайоні 
Березнякі, за адресою, вул. Березнякіавська 22. Тут 
пацієнти будуть забезпечені хорошими умовами для 
дыагностики, лікування  та денного перебування. У 
відділення кожному клієнту буде забезпечено індиві-
дуальний підхід, високий рівень професіоналізму. 
Фахівці центру мають великий досвід проведення най-
складніших та найсучасніших операцій.
Більш детальний репортаж про це ми опублікуємо у 
наступному номері «Нової Доби». 

На фото: Даніель Карабаєв

На фото: колектив хірургічного відділення на урочистому відкритті
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