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Гідний рівень життя, добробут, соціальна 
справедливість і відповідальність повинні 
стати найбільшою цінністю ірпінської 
громади, якщо вона хоче мати майбутнє. 
Команда «Батьківщини» працює над 
розробленням програми «Соціальна 
картка ірпінчанина», а ми розповідаємо 
про амбітний соціальний проєкт, аналогів 
якого ще не було в Україні. 

 ВИБОРИ – 2020

АФЕРА З ЖК «БЛАГОДАТНИЙ» 
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РЕКОРД ШВИДКОСТІ НА 
ЕЛЕКТРОБАЙКУ
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ПРИІРПІННЯ БЕЗ СВІТЛА: 
ЧИ ВПЛИНУЛА НА ЦЕ 
МАСШТАБНА ЗАБУДОВА 
РЕГІОНУ?
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КАРПЛЮКУ НА СМУ ПІД 
ЧАС ЗУСТРІЧІ ВИБОРЦІ 
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СОЦІАЛЬНА КАРТКА ІРПІНЧАНИНА: ЗАПОЧАТКУВАТИ, 
НЕ МОЖНА ІГНОРУВАТИ

ОЛЕКСІЙ ЗІНЕВИЧ ІДЕ ПЕРШИМ НОМЕРОМ ДО РАДИ 
ІРПІНСЬКОЇ ОТГ ВІД ПАРТІЇ «УДАР»

Г ромадський діяч Олексій Зіневич оголосив, що балотується у де-
путати Ірпінської ОТГ від партії «УДАР» під номером один. Метою 
команди він визначає зміну вектора розвитку Ірпеня в  цілому, 

турботу про екологію міста і створення нових робочих місць, яких так 
не вистачає ірпінцям.

На своїй сторінці у Фейсбуці громадський діяч зазначив: «Ірпінь по-
требує зміни вектору розвитку, я не можу бачити, як він поступово стає 
бетонним гетто. Ми йдемо, щоб відстоювати права мешканців Ірпеня 
у раді об’єднаної громади. Ми йдемо захищати екологію та створювати 
робочі місця, йдемо, щоб наша громада будувала школи та садки, ме-
дичні заклади. Ми йдемо зупинити корупцію, популізм та піар-проєкти 
коштом громади. Ми відкриті до діалогу, готові працювати фахово та 
конструктивно. Жодна людина з нашої команди не йду у владу заро-
бляти, та ми не дамо використовувати владу задля збагачення іншим».

Також Зіневич додав, що партія “УДАР” балотується у Бучанську ОТГ, 
у районну і обласну ради.

Одним з пріоритетів Зіневич на чолі команди УДАРу визначає еко-
логічний напрямок. Він протягом кількох років допомагав активній 
громаді в  боротьбі за  зелені зони та проти незаконної забудови.  
І нещодавно проаналізував низку небезпек стосовно забудови запла-
ви річки Ірпінь. За його словами, будівництво на берегах річки тягне 
за собою низку небезпек, серед яких — знищення екосистеми, погір-
шення якості питної води та ущільнення території для проживання.

— Чому ви вирішили йти у політику і саме на посаду міського  
голови?

— Я виріс в Ірпені. Рішення прийняв свідомо, я є фаховим юри-
стом, менеджером та управлінцем. Упевнений, що зможу в місті 
зробити якісні перетворення, яких воно потребує. Я фаховий про-
фесійний юрист, а в Ірпені останнім часом з’явилося дуже бага-
то проблем, які потрібно вирішувати відповідно до закону. Це і 
незаконна забудова, знищення зелених насаджень, проблеми з 
ошуканими інвесторами та сплатою пайової участі, розкрадання 
бюджетних коштів тощо. Я переконаний, що свій досвід можу ви-
користати для керування містом.

МАКСИМ НЕЛЬЗІН: «ЗАВДАННЯ «СЛУГИ НАРОДУ» 
— ВІДНОВИТИ АВТОРИТЕТ ІРПЕНЯ ТА ЗАЛУЧИТИ 
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ НА ВИРІШЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МІСТА»
Відверте інтерв’ю з кандидатом на посаду ір-
пінського міського голови від партії «Слуга на-
роду» Максимом Нельзіним

стор. 3

стор. 4
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Кандидатка від партії «Європейська Солідар-
ність» до Київради, експерша леді Марина Поро-
шенко поспілкувалася з кандидатами в депутати 
та прихильниками «Європейської Солідарності».

Гарячу зустріч влаштували «біглому» меру Ірпеня Володимиру Карплюку та його но-
вообличчівським прибічникам жителі Ірпеня у мікрорайоні СМУ. Вони не сприйняли чер-
гової порції брехні та виборних обіцянок. Кращою «винагородою» угрупованню КіНО 
(Карплюк і «Нові обличчя») стало скандування «Геть!». А подружжя Довганичів так 
переймалося «охороною» свого «патрона» від журналістів, що перетворило перед-
виборчий захід на фарс.найбільш нагальних і чи є реальні механізми його розв’язання? 

Зобов’язання спільно служити на користь громаді вони взяли, офіційно 
підписавши меморандум про співпрацю.

С лавська Маріель Станіславівна, 1985 року народження, заміжня, маю двох діток, 
які ходять в ірпінські садочок та школу. За фахом та журналіст, працюю на теле-
баченні. Засновниця антикризового центру для мам з дітьми «ДІМ» та першого 

благодійного магазину в Ірпені «БлагоДІМ». Кандидатка в депутати до Ірпінської міської 
ради від політичної партії «УДАР» Віталія Кличка, по територіальному виборчому округу 
№2, під номером 1 у виборчому бюлетені. Наразі звертаюся до вас і прошу підтримати 
мене на місцевих виборах 25 жовтня, цього року. 

ПЕРЕД СОБОЮ СТАВЛЮ ТАКІ ЗАВДАННЯ: 
ОСВІТА

— Просування програми «Гроші ходять за дитиною». Це дасть можливість батькам са-
мостійно обирати заклад освіти і отримувати компенсацію на оплату навчання з місце-
вого бюджету. 

— Фінансова автономія закладів освіти, що забезпечить активний розвиток цієї сфери.
— Повернення безкоштовної групи продовженого дня для дітей молодшого шкільного віку.
— Гармонійний розвиток міста у всіх сферах. Населення Ірпеня зросло втричі , настав 

час забезпечити його всім необхідним: школами, садочками, поліклініками, транспор-
том, та іншою соціальною інфраструктурою. 

МЕДИЦИНА
— Впровадження системи мотивації для освітян та медиків: забезпечення проживан-

ням у гуртожитках та соціальних квартирах; система премій з місцевого бюджету.
— Забезпечення міста вузькими медичними фахівцями у достатній кількості.
— Створення травмпункту в межах міста Ірпінь. 
— Створення пологового будинку в місті Ірпінь. 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
— Впровадження програми захисту жінок та дітей від домашнього насилля по типу 

«Поліна», створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги.
— Створення кризової кімнати для жертв домашнього насильства. Людина отримує 

тимчасове безпечне приміщення, первинну психологічну допомогу та може пройти ме-
дичний огляд.

— Створення комфортних доступів та пандусів до комунальних підприємств, зокрема 
шкіл та садочків для маломобільних груп населення.

— Зменшення статистики відмовних дітей в Ірпінському регіоні шляхом впровадження 
соціальної програми «ДІМ», для  підтримки матерів, які опинилися в кризовій ситуації, 
та програми «Наші діти» — яка надаватиме піклування дітям-відмовникам. 

— Оновлення, ремонт та реконструкція  дитячих ігрових майданчиків у садочках. 
ЕКОЛОГІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ

— Створення по місту пунктів прийому вживаних речей. — Організація сортувальної 
станції, щоб сприяти вирішенню глобальної екологічної проблеми на місцевому, рівні.  

— Збереження існуючих зелених зон та створення нових. 
Країна починається з кожного! 

КАНДИДАТИ ВІД «ПЕРЕМОГИ 
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» ОБ’ЄДНАЛИСЯ ДЛЯ 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БУЧАНСЬКОГО 
РАЙОНУ

У суботу, 10 жовтня, кандидати від партії «Перемога Пальчевського», які балотуються 
на Київщині, взяли на себе офіційне зобов’язання перед громадою працювати на її 
благо, підписавши меморандум про співпрацю. Про це на своїй офіційній сторінці 

у Facebook повідомив кандидат на посаду міського голови Бучі та перший кандидат в де-
путати до Бучанської міської ради від «Перемоги Пальчевського» Сергій Гапон.

Він розмістив відео підписання меморандума і зазначив, що документ зобов’язує кан-
дидатів спільно працювати над вирішенням глобальних проблем Бучанського району та 
Київської області, що, в свою чергу, пришвидшить їх розв’язання.

«Зокрема, спільно планується вирішувати питання нестачі дитячих садочків, шкіл та 
медичних закладів, припинення хаотичної забудови, розширення та модернізації тран-
спортної інфраструктури прилеглих до Києва районів, стратегічного партнерства з Укрза-
лізницею щодо будівництва нових залізничних переїздів та переходів тощо», — розповів 
про плани на майбутнє Гапон.

Меморандум підписали: перший кандидат в депутати до Бучанської районної та в депута-
ти до Київської обласної ради — Юраков О. Д.; кандидат на посаду міського голови Бучі та 
перший кандидат в депутати до Бучанської міської ради — Гапон С. В.; кандидат на посаду 
міського голови Вишневого та перший кандидат в депутати до Вишневої міської ради — 
Касянчук П. А.; кандидат на посаду селищного голови Гостомеля та кандидат в депутати 
до  Гостомельської селищної ради  — Сакун Д. С.; кандидат на  посаду голови та перший 
кандидат в депутати до Борщагівської сільської ради — Бережний В. П.; кандидат на по-
саду селищного голови Коцюбинського та перший кандидат в депутати до Коцюбинської 
селищної ради — Костюк С. В.; перший кандидат в депутати до Ірпінської міської ради — 
Репйова О. В.; перший кандидат в депутати до Гостомельської селищної ради — Дмитрен-
ко В. В.; перший кандидат в депутати до Білогородської сільської ради — Лашкул С.В.

МАРИНА ПОРОШЕНКО ЗУСТРІЛАСЯ 
З АКТИВОМ «ЄС» В ІРПЕНІ

В Ірпінь вона приїхала 
14  жовтня, на  День 
захисника Украї-

ни. «Будь-яка держава 
не може існувати без силь-
ного війська, яке береже 
суверенітет і цілісність 
країни. Ми сьогодні від-
даємо шану і повагу всім 
захисникам, які боронили 
й боронять кордони Укра-
їни. Схиляємо голови пе-
ред тими, хто віддав своє 
життя за вільну, незалежну 
і прогресивну Україну»,  — 
привітала Марина Анато-
ліївна зі святом кращих 
синів і доньок регіону.

Вона підтримала канди-
датів на посади голів міста та се-
лищ, які йдуть під прапором «ЄС»: 
Ярослава Куца  — до  Ірпінської 
міськради, Анатолія Драпея  — 
до Гостомельської селищної ради 
та Євгена Лаврова  — до  Коцю-
бинської селищної ради.

Спільно з кандидатами від «Єв-

ропейської Солідарності» до міс-
цевих рад пані Марина у  Парку 
письменників долучилася до ви-
садження фруктового саду.

Участь у заходах взяла і народний 
депутат України Вікторія Сюмар.

Завершилася зустріч покладан-
ням квітів на Алеї Героїв.

«ГЕТЬ!»: КАРПЛЮК ТА ІНШІ КАНДИДАТИ ВІД «НОВИХ 
ОБЛИЧ» НАМАГАЛИСЯ ПОПІАРИТИСЯ НА СМУ В ІРПЕНІ

С кандальний експосадо-
вець Карплюк вирішив 
у рамках виборчої кампа-

нії «сходити у  народ». Попіари-
ти себе та інших кандидатів від 
своєї партії.

Особа, фактично за  сприян-
ня якої як посадовця, а  сьогод-
ні  — як реального керівника 
тимчасових владних маріонеток 
на кшталт в. о. міського голови — 
секретаря ради Андрія Літвинова 
чи першого заступника Олексан-
дра Маркушина, — забудовники 
винищують колись курортне мі-
сто, наважилася прийти до пар-
ку Героїв.

У мікрорайон, де небайдужа 
громада десятки років не дозво-
ляє знести зелені зони, фактич-
но вкрадені у  неї  — розчерком 
пера перетворені з лісів 1 кате-
горії на  «чагарники», виведені 
у приватну власність. А на сесії їх 
зазвичай пускають під забудову 

завдяки зміні цільового призна-
чення ділянок.

Люди на  СМУ закидали Кар-
плюка численними запитання-
ми щодо проблем у  місті, які їх 
турбують. Замість конкретних 
відповідей він відверто брехав, 
перекручував факти, що викли-
кало обурення. Тому найкращим 
«подарунком» очільнику так 
званої «інвестиційної ради» та 
його прибічникам були окрики 
«Геть!». І вони змушені були за-
биратися звідси.

Особливо на  зустрічі «відзна-
чилося» подружжя Довганичів, 
яке активно заважало проводи-
ти журналістам зйомку: закрива-
ли собою чи предметами камери, 
штовхали, відтісняли від свого 
«патрона», відволікали порож-
ньою балаканиною тощо.

Дружина  — Антоніна  — балоту-
ється у  згаданому мікрорайоні 
на  депутата до  Ірпінської міської 

ради від «Нових обличь». За  чо-
ловіком  — Віталієм  — тягнеться 
кримінальний шлейф. Звісно, що 
у  реальних планах угруповання 
КіНО  — зачистка під висотну за-
будову десятків гектарів зелених 
зон, які ще залишилися на СМУ і які 
люди активно захищають. А ще — 
сотні гектарів заплавних земель, 
що територіально розташовані 
неподалік цієї частини Ірпеня і які 
вже намагалися забудувати.

Небайдужа громада вигнала 
звідти викрадачів торфу, які за-
бирали цінну породу та закида-
ли пустоти будівельним непотре-
бом, щоб підготувати будівельні 
майданчики. Варто нагадати, що 
ті заплавні землі виділяла не Ір-
пінська міська рада, але вона чо-
мусь надала дозвіл на видобуток 
породи. Навіть це свідчить про 
те, що новообличчівська біль-
шість ІМР вийшла за  межі своїх 
повноважень.
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МАКСИМ НЕЛЬЗІН: «ЗАВДАННЯ «СЛУГИ НАРОДУ» — ВІДНОВИТИ 
АВТОРИТЕТ ІРПЕНЯ ТА ЗАЛУЧИТИ ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ 
НА ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МІСТА»

ВІТАЛІЙ КУПРІЙ: МИ ГОТОВІ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ СТАРИХ 
БУДИНКІВ У ІРПЕНІ
Відомий правозахисник і засновник громадської організації «Маємо право!» разом із командою партії «Батьківщина» взявся вирішувати пробле-
ми старого житлового фонду в місті. Чому це питання одне з найбільш нагальних і чи є реальні механізми його розв’язання? 

 ВИБОРИ – 2020

— Пане Віталію, які проблеми житло-
во-комунального господарства вам зда-
ються найбільш актуальними в Ірпені та 
що стало причиною їх появи?

— Кожен будинок має індивідуальні про-
блеми, проте деякі з них є типовими для 
всіх старих будинків.

Думаю, це спричинене зношеністю жит-
лового фонду, аварійним станом мереж, 
неефективним управлінням та браком 
бюджетного  фінансування сфери ЖКГ. Усі 
проблеми не можна вирішити одразу, по-
трібен комплексний підхід. 

Зараз не можна втрачати час. Поки влада 
демонструє бездіяльність, перед жителями 
старих будинків постають реальні викли-
ки: комусь потрібно відремонтувати ліфт, 

комусь — замінити комунікації, провести 
реконструкцію прибудинкової території чи 
утеплити фасад. До того ж ми на порозі зими, 
яка оголює найбільш проблемні питання.

Якщо говорити мовою цифр, то сьогодні в 
Україні застарілими вважають близько од-
ного мільярда квадратних метрів житла. Це 
70-80% від усього житлового фонду. Із них  
8% будинків перебувають в аварійному ста-
ні, по суті, вони є небезпечними для життя.

Лише цього року Україною пронеслася 
хвиля нещасних випадків, пов’язана з об-
валами та руйнацією старих будинків. З ог-
ляду на ситуацію, кількість трагедій щороку 
лише зростатиме, тому варто діяти негайно.

— Чому ви взяли за основний вектор ро-
боти саме проблематику житлово-кому-
нального господарства?

— Сфера ЖКГ не дуже популярна серед 
кандидатів у депутати та кандидатів на по-
саду міського голови через її проблемність 
і складні механізми розв’язання. Простіше 
посадити кущі чи винайняти аніматорів для 
дитячого свята, ніж глибоко зануритися в 
реальні проблеми старого житлового фонду.

Попри збільшення новобудов, старих бу-
динків у Ірпені дуже багато. Без реальної 
експертизи та допомоги їхні жителі не мо-
жуть вирішити актуальні проблеми. Разом 
із громадською організацією «Маємо пра-
во!» та ірпінською командою партії «Бать-
ківщина» ми уклали меморандум щодо за-

хисту прав споживачів комунальних послуг, 
уже зараз працюємо над цим питанням.

— У чому полягає ваша допомога? Чи мо-
жуть жителі старих будинків упоратися 
без вас?

— Буде неправильно сказати, що жите-
лі будинків не намагаються стукати в усі 
двері, щоб їм утеплили будинок, замінили 
вікна в під’їздах, пофарбували стіни чи 
замінили труби в підвалі. Однак їхніх ком-
петенцій та вільного часу не вистачає, аби 
зрушити бюрократичну машину. І це лише 
локальні питання. Є й більш загальні, які 
стосуються зменшення тарифів чи покра-
щення якості надання послуг. 

Відомо, що майже всі комунальні підпри-
ємства-виробники послуг збиткові, а управ-
ління ними – неефективне. Безгосподарність 
і корупція тільки погіршують ситуацію. Це 
замкнене коло, у якому функціонування сис-
теми є важливішим за інтереси споживачів.

— Що пропонуєте ви?
— Ми розробили дієвий механізм вирі-

шення житлово-комунальних проблем. 
Занурюємось у проблемне питання, даємо 
чіткий алгоритм дій, інформуємо, консуль-
туємо, підтримуємо юридично, оформлю-
ємо необхідні документи та допомагаємо 
в комунікації з виконавцем послуг. Ми хо-
чемо, аби все житло в Ірпені подобалося 
людям, було енергоефективним та відпо-
відало європейським нормам і стандартам! 

— Ваша робота зосереджена лише на про-
блемах старого житлового фонду? Чи мо-
жуть до вас звертатися жителі новобудов?

— У жителів новобудов проблем менше, 
але вони є, хоч і мають дещо інший харак-
тер. В Ірпені новобудови обслуговують 
створені ОСББ чи приватні ЖЕКи. Ці види 
управління, за умов правильного контро-
лю, більш ефективні, ніж комунальні під-
приємства. Водночас вартість послуг теж 
значно більша, та навіть завищена. 

Крім цього, у багатьох будинках завищені 
тарифи на електроенергію й відсутні дого-
вори з обленерго. Сюди варто додати про-
блеми з каналізацією, перевантаженням 
мереж, низькою якістю питної води тощо. 
ГО «Маємо право!» допомагає і в таких си-
туаціях, бо ми працюємо заради комфорту 
кожного жителя міста.

— Куди звертатися, щоб отримати кон-
сультацію та допомогу від вашої команди?

— Із проханням отримати безкоштовну 
юридичну допомогу стосовно ЖКГ можна 
звернутися до Ірпінського штабу партії 
«Батьківщина», що розташований за адре-
сою: вул. Дем’яна Попова, 22, офіс 16.

Телефон гарячої лінії:
0-800-33-00-56 
Лише за умов ефективної співпраці за-

цікавлених жителів та команди експертів 
можна реально вирішити проблеми в ір-
пінських будинках!  

— Тобто одна з причин — у місті царює 
беззаконня?

— Ірпінь знають як з позитивного боку, так 
і в контексті постійних скандалів — кримі-
нал, незаконні забудови та інші негативні 
процеси. Він став надзвичайно заполітизо-
ваним. Раніше це було місто-курорт, у всіх 
були тільки добрі й позитивні враження 
про нього. Наразі ж через негативні проце-
си, які в ньому відбуваються, його назива-
ють «другим Чикаго».

— Управління містом — це вирішення на-
гальних питань, зокрема комунальної і со-
ціальної інфраструктури. Наразі від Ірпеня 
відділилися селища. Разом з ними ми втра-
тили частину бюджету. Чи вистачить гро-
шей у бюджеті Ірпеня на утримання міста і 
будівництво нових соціальних об'єктів?

— Крім того, що від нас відокремилися се-
лища, у нас є ще одна репутаційна втрата 
— ми втратили можливість бути районом. 
Завжди Буча відносилася до Ірпеня, а на 
сьогодні у нас є Бучанський район, який чи 
не найбільший у Київській області, та ми 
відносимося до Бучі, яка менша від Ірпеня 
удвічі за кількістю населення.

— Втрата району — це наслідки дій чин-
ної влади?

— Виходить, що так. Це наслідки того, що 
місто — дуже заполітизоване і конфліктне. 
А коли воно стає токсичним, статус району 
йому не можуть надати. З приводу від'єд-
нання селищ, то в плані фінансів ця ситу-
ація вирівнялася: Гостомель був бюдже-
тоутворюючим, а Ворзель і Коцюбинське 
— дотаційними. Одним з головних завдань 
бачу повернути авторитет нашому місту.

— Чи вистачить у бюджеті грошей на бу-
дівництво шкіл та дитячих садків, чи буде-
те звертатися по допомогу до держави?

— Коли місто отримає легітимного керма-
нича, а не в.о., та відновить авторитет, ми 
одержимо фінансування з державного та 
обласного бюджетів на вирішення нагальних 
проблем ірпінців. За останній час допомоги 
від держави у нас взагалі не було, оскільки у 
центральних органів влади не було довіри до 

керівників Ірпеня. Відтак ми залучатимемо 
і державну допомогу. У нас, як у президент-
ської партії, є взаєморозуміння і підтримка з 
усією вертикаллю державної влади.

— Перше, що згадують, коли чують пріз-
вище Нельзін, — «чорний нотаріус». Знаю, 
що ви з цим не погоджуєтеся. Чому?

— Якби я був «чорним нотаріусом», не міг 
би сидіти постійно понад 10 років у своєму 
офісі. За всі роки моєї діяльності не було 
жодної скарги на мене. І взагалі «чор-

ний нотаріус» — це нотаріус, який сьогод-
ні з'явився, а завтра його вже немає. Тому 
прив'язка до мене слів «чорний нотаріус» 
виглядає зовсім нелогічно та необґрунто-
вано, таку використовують мої політичні 
опоненти.

— Вас пов'язують із ексмером-забудовни-
ком Карплюком. На цих виборах ви дієте на 
користь його представника Маркушина?

— На цих виборах я дію тільки в інтере-
сах громади. Це по-перше. А по-друге, я не 
можу бути ставлеником ні Маркушина, ні 
Карплюка, адже так само, як їм, я надавав 
юридичні послуги десяткам тисяч жителів 
Приірпіння. З Маркушиним та Карплюком 
я не кум, не брат, з ними не їздив на від-

починки, тобто якихось таких моментів, які 
могли б мене з ними пов'язувати, їх взагалі 
не існує.

— Але на минулих виборах ви допомагали 
Карплюку грошима. Чим можете пояснити 
такі метаморфози?

— До певної межі я вірив у ту команду та, 
дійсно, надавав допомогу, бо мені болить 
за Ірпінь та те, що з ним буде. Наразі хо-
тів би, щоб краще ці гроші віддав би місту. 
Адже в мене з’явилося певне розчарування. 
Краще їх було витратити на садочок, школу 
чи, можливо, лікарню — на будь-який соці-
альний проект. Звичайно, від цього було б 
набагато більше користі.

— А розчарування в кому/чому?
— Ну, взагалі в політиці «Нових обличь» 

розчарування.
— А як тоді пояснити, що ви як нотаріус 

оформлювали ділянки на осіб, наближених 
до Карплюка, наприклад, десятки гекта-
рів на заплаві на пані Бойчук?

— Якби не я, то засвідчив би документи 
будь-який інший нотаріус. Тому акценти 
розставляти, що я оформив для Наталії 
Бойчук чи для когось іншого, зовсім немає 
сенсу.

— А чи може бути таке, що під час оформ-
лення нотаріус не помічає, наприклад, від-
сутності якихось документів?..

— Не може такого бути. Оскільки нас по-
стійно контролюють, перевіряє Міністер-
ство юстиції. Я пережив дві планові мі-
ністерські перевірки, сім комплексних від 
управління юстиції. Відповідно, є порядок 
вчинення нотаріальних дій, в якому чітко 
зазначено, які документи до якого виду но-
таріальних дій відносяться.

За весь час моєї діяльності на мене не 
було жодної скарги. Якби були такі факти, 
що без якогось папірця оформили, їх мож-
на було б легко перевірити — все фіксуєть-
ся, архів зберігається 75 років. Усе на місці, 
нотаріус на місці... А законність чи незакон-
ність встановлює суд.

— Ви маєте на увазі, що в суді можна пе-
ревірити ваші дії, зокрема щодо оформ-
лення цієї ділянки?

— Те, що я оформлював не тільки їм, а вза-
галі всім, все законно — це факт. Для мене 
найкращий показник — що за всю мою ді-
яльність, а вона триває уже більше 10 років, 
на мене не було написано жодної скарги. 
Уже не кажу про подяки від Міністерства 
юстиції, найвищі нагороди тощо...

— Також у коментарях в соцмережах вам до-
рікають, що ви оформлювали проблемні ді-
лянки, на яких згодом з’явилися недобудови...

— Я хочу сказати, що за всю мою практику 
мною не було оформлено жодного житло-
вого комплексу, який був би недобудова-
ний. Якщо ви говорите про «Благодатний», 
то я там не співпрацював із тим забудовни-
ком. Більше того, я завжди людям не раджу 
купувати квартири на етапі будівництва.

— Сьогодні у вас на меті боротьба з не-
законними забудовами. Чи реально зараз 
розв'язати проблеми інвесторів довгобудів?

— Повторюсь: я — професійний юрист. Цю 
ситуацію можна розглядати тільки у відпо-
відності до законодавства. Більше того, у 
нас є підтримка, оскільки ми президентська 
партія, є розуміння з державними органами 
і є обіцянки, що ця проблема все ж буде ви-
рішена. На сьогодні вже ведуться консуль-
тації з цього приводу.

— Хоч і кажете, що ви в політиці людина 
нова, але з 2018 року ви член Ірпінського 
виконкому. Відтак, багато на що могли 
впливати в місті. То чому цього не робили?

— На виконком виносять питання, виріше-
ні вже до самого голосування. Тому я і був 
за 2,5 роки тільки тричі на засіданнях (і то 
— по соціальних питаннях), оскільки історія 
з одноголосним прийняттям рішень мені 
дуже не подобається. Це не в моїх правилах 
— голосувати за всі питання одностайно.

— І наостанок, чому потрібно прийти на 
виборчі дільниці?

— Адже вибори — це наш шанс змінити все 
на краще. Тому я закликаю всіх громадян 
надіти маски та прийти, зробити свій вибір, 
бо саме ваш голос визначатиме долю регі-
ону на найближчі 5 років.

Спілкувалася Світлана Гуренко 

 Закінчення. Початок на стор. 1
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ: ГАРАНТІЯ КОНСТИТУЦІЇ, 
АЛЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАД.

Людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність та безпека визнані в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Таке положен-
ня зі статті 3 «Конституції України» зумовлює 
соціальну відповідальність держави перед лю-
диною та є обов’язковим для реалізації. 

Децентралізація в Україні й реформа системи 
соцпослуг змінили типовий алгоритм отриман-
ня соціальної допомоги незахищеними вер-
ствами населення. Закон України «Про соціаль-
ні послуги» покладає функцію надання базових 
соціальних послуг на виконавчі органи міських 
рад міст обласного значення та рад об’єднаних 
територіальних громад. Нова система набула 
чинності з 1 січня 2020 року.

До повноважень місцевих органів належить 
вивчення потреб населення в соціальних по-
слугах, інформування про їхній перелік, їх фі-
нансування тощо. Саме тому реалізація повно-
цінної програми є не просто передвиборчою 
забаганкою, а необхідністю, без якої розвиток 
громади неможливий. 

Команда «Батьківщини» провела власне 
дослідження цієї проблематики та пропонує 
об’єднати весь спектр соціальних послуг в один 
великий проєкт «Соціальна картка ірпінчани-
на», що допоможе підвищити ефективність 

системи надання громадянам соціальної під-
тримки й підвищити рівень життя незахищених 
верств населення.

«Започаткування соціальних карток не є 
чимось новим для українських міст. Схожі про‑
єкти вже працювали чи працюють у різних 
громадах. Проте наша мета — зробити цю 
програму найбільш масштабною в Україні. За 
необхідного фінансування вона може запрацю‑
вати вже у 2021 році», — розповідає про ідею 
відомий правозахисник та ініціатор проєкту, 
кандидат на посаду міського голови Ірпеня Ві-
талій Купрій.

«СОЦІАЛЬНА КАРТКА ІРПІНЧАНИНА»: КОМУ ЩО? 
Варто зазначити, що повноцінної роботи в со-

ціальній сфері досі не проводили. Багато людей, 
які реально потребують допомоги й підтримки 
громади, не отримують соціальних послуг. Не 
повністю з’ясовані проблеми фінансування та 
компенсації за використані послуги. Тут ідеться 
і про громадський транспорт, і про пільги в ко-
мунальній, освітній та медичній сферах.

«Підтримка найбільш вразливих верств на‑
селення – найважливіше, що повинна зробити 
нова влада в Ірпені. Пандемія та економічна 
криза породжують нові виклики, нам потріб‑
но вибудувати всю систему з нуля, відповідно 
до чинного законодавства», — зазначає Віта-
лій Купрій.

Програма орієнтована передовсім на пенсіо-

нерів, учасників АТО, дітей, багатодітні сім’ї, осіб 
з інвалідністю, малозабезпечених осіб, безпри-
тульних та ін.

Для її успішної реалізації потрібно залучити:
 органи державної влади й місцевого само-

врядування; 
— підприємства, установи та організації, що 

надають соціальні послуги; 
— представників бізнесу, меценатів, волонте-

рів і небайдужих громадян.
ОСНОВНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ДО-

ПОМОГОЮ «СОЦІАЛЬНОЇ КАРТКИ ІРПІНЧАНИНА»:
1) гарантований безкоштовний проїзд для 

пільговиків у громадському транспорті без об-
межень;

2) безкоштовне дитяче харчування, підручни-
ки, гуртки та групи продовженого дня для дітей 
у комунальних школах і дитячих садочках;

3) знижки на медикаменти й товари першої 
необхідності;

4) пільги для оплати комунальних послуг;
5) забезпечення технічними засобами для 

проведення банківських платежів без комісій, 
отримання довідок без черг за допомогою со-
ціальних працівників.

ЯК УСЕ ПРАЦЮВАТИМЕ?
Робота почнеться з урегулювання на місцево-

му рівні та створення єдиного реєстру надава-
чів й отримувачів соціальних послуг. Ця норма 
докладно прописана в Законі України «Про со-

ціальні послуги». 
Серцем програми стане пластикова «Соці-

альна картка ірпінчанина», що матиме свій 
мобільний застосунок, через який можна буде 
простежувати інформацію про соціальні послу-
ги, пільги та знижки. Також буде розроблений 
мобільний додаток для смартфонів.

Спеціальні термінали, встановлені в громад-
ському транспорті, організаціях та закладах, 
допоможуть і користувачам, і надавачам послуг 
оперативно отримувати необхідну інформацію 
та зроблять цей процес швидким і комфортним.

Система буде сучасною, цифровою та ефек-
тивною. Це позбавить усіх учасників від зайвих 
бюрократичних рухів, допоможе жителям міста 
отримувати якісні й актуальні соціальні послуги.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 
«СОЦІАЛЬНА КАРТКА ІРПІНЧАНИНА»?

«Ми з професійною командою партії «Бать-
ківщина» вирішили реалізувати цей проєкт, 
оскільки він є важливою частиною нашої про-
грами. Ми хочемо, щоб Ірпінь став містом соці-
ального захисту!», — розповідає Віталій Купрій.

Законодавчий фундамент уже підготовлений, 
тепер м’яч на полі влади та громади. 

Чи вистачить політичної волі новій владі для 
того, щоб реалізувати такий амбітний план і 
створити всі умови, щоб жителі міста мали гід-
ний рівень життя та добробуту? Власне, виби-
рати кожному з нас! 

ПАРЛАМЕНТ ПОВЕРНУВ 
«ПАКУНКИ МАЛЮКА»

СОЦІАЛЬНА КАРТКА ІРПІНЧАНИНА: ЗАПОЧАТКУВАТИ,  
НЕ МОЖНА ІГНОРУВАТИ

 СУСПІЛЬСТВО

ПРИІРПІННЯ БЕЗ СВІТЛА: ЧИ 
ВПЛИНУЛА НА ЦЕ МАСШТАБНА 
ЗАБУДОВА РЕГІОНУ?
Нещодавно, 10-11 жовтня, черговий енергетичний колапс спричинив чис-
ленні незручності жителям Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Михайлівки-Рубежівки 
та Гостомеля. Добу люди чекали на відновлення електропостачання.

З а офіційною вер-
сією енергетиків, 
було пошкоджено 

відразу чотири кабель-
ні лінії 10 кВ на підстан-
ції Ірпінь.

Про дійсні причини 
поки не  відомо. Але 
часто підставою виник-
нення аварій вважають 
масштабну хаотичну 
забудову, що ведеться 
на  території регіону, 
який обслуговує міс-
цевий підрозділ ДТЕК 
Київські регіональні електромережі. Адже 
збільшення кількості новобудов створює 
додаткове навантаження на інженерні ме-
режі, які не розраховані на такі потужності.

Увечері 10  жовтня частково у  згаданих 
населених пунктах зникло електропоста-
чання. Це викликало невдоволення серед 
населення. Як повідомило ДТЕК Київські ре-
гіональні електромережі, о 20:27 10 жовтня 
відбулося пошкодження відразу 4 кабель-
них ліній 10 кВ на підстанції Ірпінь.

Без світла залишилися частково 5  насе-
лених пунктів — «центр м. Ірпінь, смт Вор-
зель, м. Буча, с.  Михайлівка-Рубежівка та 
смт Гостомель». Як зазначають енергетики, 
причини пошкодження кабелів буде з’ясо-
вувати спеціально ство-
рена комісія.

Часто підставою ви-
никнення аварій вва-
жають масштабну ха-
отичну забудову, що 
ведеться на  території 
регіону. Адже збільшен-
ня кількості новобудов 
створює додаткове 
навантаження на  ін-
женерні мережі, які 
не  розраховані на  такі 
потужності.

Не встигли люди огов-
татися після аварійного 
відключення, як їм пропонують планові. 
У регіоні вже неодноразово виникали ма-
сові перебої електропостачання через ава-
рії, зокрема в Ірпені.

Так, у  березні зникала електроенергія 
у мешканців ЖК «Фортуна», «Гранд Лайф», 
«Синергія», «Позитив», «Прованс», «Затиш-
ний». У листопаді 2019 року внаслідок ава-
рії не було електропостачання у житлових 
будинках у мікрорайонах БТР та Машторф. 
Це ЖК «Позитив», «Синергія-2, 3, 3+», «Фор-
туна», «Гранд Лайф», «Затишний». Були 
пошкоджені основний та резервний кабелі.

У листопаді 2018-го у мікрорайоні СМУ ста-
лося чергове відключення подачі електро-
енергії та води споживачам через аварію. 
У зв’язку з відсутністю електроенергії були 
зупинені насоси станції з подачі води. Ви-
никла загроза розмороження систем опа-
лення.

У січні цього  ж року внаслідок пошко-
дження двох кабельних ліній відбулося 
аварійне відключення, що спричинило 
вимкнення третини Ірпеня.

30 вересня парламентом прийнято 
в другому читанні проєкт Зако-
ну України «Про державну до-

помогу сім’ям з дітьми» №3006а. Внесення 
змін щодо надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги «паку-
нок малюка» підтримали 264 народні депу-
тати. Тепер батьки новонародженого знову 
можуть отримати товари першої необхідно-
сті для малят у натуральному вигляді.

Отже, «пакунок малюка», навколо монети-
зації якого виникали дискусії, повернуто. І 
відтепер батькам у 30-денний термін з мо-
менту народження дитини мають надавати 
набір товарів першої необхідності безко-
штовно.

«Згідно із законом, вартість одноразової 
натуральної допомоги «пакунок малюка» 
відповідно до бюджетного фінансування 
становить не менш як три розміри про‑
житкового мінімуму для дітей віком до ше‑
сти років, встановленого законом на дату 
її видачі, та не зараховується до розміру 
допомоги», — інформує Верховна Рада на 

своєму офіційному сайті.
Також звертається увага на, власне, зміни, 

внесені до закону. Зокрема, новий документ 
доповнює статтю п’яту частинами третьою 
та четвертою такого змісту: 

«Видача отримувачу одноразової нату‑
ральної допомоги «пакунок малюка» про‑
водиться у закладі охорони здоров’я (поло‑
говому будинку або пологовому відділенні, 
перинатальному центрі, неонатальному 
центрі тощо) незалежно від форми влас‑
ності та підпорядкування, працівником 

закладу охорони здоров’я, уповноваженим 
на це адміністрацією відповідного закла‑
ду. У разі відсутності у закладі охорони 
здоров’я (пологовому будинку або полого‑
вому відділенні, перинатальному центрі, 
неонатальному центрі тощо) одноразової 
натуральної допомоги «пакунок малюка» 
її видача проводиться місцевим структур‑
ним підрозділом з питань соціального за‑
хисту населення за місцем проживання або 
перебування отримувача одноразової на‑
туральної допомоги «пакунок малюка» на 
підставі його особистої письмової заяви».

Окрім того, у новому документі йдеться і 
про те, яким чином комплектуватиметься 
«пакунок малюка» до кінця цього року. Це 
також унормовано змінами до закону – роз-
діл VIII «Прикінцеві положення» доповнено 
пунктом 12 такого змісту: 

«Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, заку‑
півля товарів для комплектування одно‑
разової натуральної допомоги «пакунок 
малюка» організовується та здійснюєть‑
ся через Управління Організації Об’єднаних 
Націй з обслуговування проєктів у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів Укра‑
їни згідно з Меморандумом про взаєморо‑

зуміння між Урядом 
України та Управ‑
лінням Організації 
Об’єднаних Націй 
з обслуговування 
проектів і Дитя‑
чим фондом Орга‑
нізації Об’єднаних 
Націй у сфері со‑
ціального захисту 
сімей з дітьми та 
підтримки розвит‑
ку відповідального 
батьківства».

Законом уточне-
но перелік отри-
мувачів допомоги 
«пакунок малюка» 

в разі відсутності батьків. Такими отримува-
чами мають бути усиновлювачі, патронатні 
вихователі, прийомні батьки, батьки-ви-
хователі, опікуни новонародженої дитини. 
До того ж отримувачам допомоги за їхнім 
бажанням з 1 липня 2021 року надано мож-
ливість одержувати виплату грошової ком-
пенсації замість натуральної форми такої 
допомоги. Доручення щодо опрацювання 
відповідного порядку надано Кабінету Міні-
стрів України. 

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1
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 РЕГІОН

 АКТУАЛЬНО

АФЕРА З ЖК «БЛАГОДАТНИЙ» В ІРПЕНІ: ОШУКАНІ ІНВЕСТОРИ СПОДІВАЮТЬСЯ 
НА НОВООБРАНУ ВЛАДУ ТА ДЕРЖАВУ

С порудження мікрорайону «Благодат-
ний» перетворилося на величезну 
аферу. Шахраям вдалося отримати 

від людей, які захотіли придбати житло, го-
тівку на понад 80 млн грн, прикриваючись 
інвестиціями у будівництво.

А потім аферисти зникли разом з гроши-
ма, залишивши після себе недобудовані 
висотки. Унаслідок цього постраждали 
майже 1,5 тис. інвесторів, а враховуючи 
склад родин – приблизно 4 тис. осіб.

Протягом чотирьох років спритники ду-
рили людей: рекламували новобудови, за-
певняли, що є усі дозвільні документи. Сам 
Вишняков свого часу перебував у депу-
татських лавах, був секретарем Ірпінської 
міської ради.

Його як сумлінного забудовника на ши-
рокий загал рекомендував колишній мер 
Ірпеня Карплюк. Останній фактично кри-
шував аферистів. Адже саме під його ке-
рівництвом міська влада видавала доз-
вільні документи на це будівництво. Хоча 

земля під новобудовами – поза межами 
міста.

Обурені інвестори неодноразово орга-
нізовували пікети під стінами Ірпінської 
міської ради та перекривали дороги, бра-
ли участь у різних акціях у Києві, щоб при-
вернути увагу до цієї афери високопоса-
довців.

Одного із шахраїв затримали в Іспанії, 
вирішувалося питання про його екстради-
цію. Але судова справа затягується. 

Під час пресконференції представники 
ошуканих інвесторів наголошували, що 
саме ірпінська влада за законом про місце-
ве самоврядування мала здійснювати кон-
троль за дотриманням забудовниками сво-
їх зобов’язань, пов’язаних із будівництвом 
житла із залученням коштів фізичних осіб. 
Вони сподіваються, що новообрана влада 
Ірпеня та загалом України сприятимуть у 
вирішенні їх проблеми.

Епопея з недобудованим ЖК «Благодатний» в Ірпені вилилася у грандіозну аферу. Цей житловий комплекс із семи висоток 
узялися зводити Ігор Вишняков, Максим Кіраковський та Андрій Зібарєв. Як сумлінного забудовника, першого на широкий загал 
рекомендував тодішній мер Ірпеня Володимир Карплюк («Нові обличчя»). Він фактично кришував аферистів. Адже саме під 
його керівництвом міська влада видавала дозвільні документи на це будівництво.
Шахраї ошукали майже 1,5 тис. громадян, виманивши у них понад 80 млн грн під прикриттям інвестицій у новобудови. 
Зловмисники утекли за межі України. Одного із них затримали, інші перебувають у розшуку. 
Обурені інвестори неодноразово організовували різні акції, щоб привернути увагу до цієї афери посадовців. Черговим 
кроком стала пресконференція в Укрінформі на тему «Ошукані інвестори житлового будівництва в Ірпені мають 
запитання до претендентів на владу».

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2020?
В Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори. Міста і села по всіх ку-
точках країни вже кілька місяців «прикрашені» численними білбордами, 
на яких можна почитати безліч рішучих намірів, гнівних звинувачень, 
запевнень, прогнозів, думок, саркастичних зауважень, креативних ви-
словів і просто гучні красиві фрази.
Чи не перешкодить епідемія коронавірусу проведенню місцевих ви-

борів? Це питання турбує багатьох українців. Представники влади 
зауважують, що вибори відбудуться. Звісно, за умови дотримання соці-
альної дистанції та маскового режиму. 
Перш за все наголосимо, що під час цьогорічних виборів змінюються 
вимоги до кандидатів, кількість місцевих рад, вигляд бюлетеня для го-
лосування тощо.

П ереважно їхнє авторство припи-
сане зображеним там малознайо-
мим громадськості людям  — сер-

йозним або  ж усміхненим чоловікам та 
жінкам. Або ж навпаки — занадто знайо-
мі обличчя, що із року в рік претендують 
на владу і зрештою її здобувають завдя-
ки демократичним виборам, знову нас 
запевняють у  миттєвому забезпеченні 
добробуту і процвітання всього україн-
ського народу.

На вулицях міст і селищ встановлені на-
мети, волонтери роздають листівки та га-
зети. Телевізор, соцмережі, радіостанції 
буквально кричать про світле майбутнє 
країни відразу після виборів. Реклама 
політичних партій та кандидатів у  мери 
давить з усіх боків.

А люди  — спостерігають та намагають-
ся розібратися самотужки у цьому хаосі, 
адже, окрім, власне, вибору «свого» кан-
дидата, турбують чутки та перестороги, 
що цьогорічні вибори відбудуться за но-
вими правилами і на новій територіаль-
ній основі. На які моменти варто зверну-
ти увагу — розповідаємо далі. 

ДЕЯКІ НЮАНСИ ГОЛОВНИХ НОВАЦІЙ
Кількість місцевих рад значно змен-

шиться. Зокрема, через об’єднання тери-
торіальних громад і скорочення районів 
до  136. Мають запровадити пропорційну 
систему, яка тривалий час була вимогою 
активістів. У містах і громадах із більш як 
10  тисячами виборців кандидати висува-
тимуться лише від партій. Голосувати до-
ведеться за партію, а також за конкретно-
го кандидата у  ній, вписуючи його номер 
у трафарет поруч із назвою партії.

Від кожної партії буде мінімум п’ять кан-
дидатів. Також запроваджується ґендерна 
квота  — двоє з п’яти кандидатів повинні 
бути іншої статі.

У менших громадах і селищах залишаєть-
ся стара мажоритарна система, однак ок-
руги будуть багатомандатними. Обирати-
муть не менше двох і не більше чотирьох 
депутатів.

Член ЦВК Андрій Гевко зазначив: «Ми 
добре розуміємо, що за  таких умов 
непросто відбуватиметься і органі‑
зація голосування, і підрахунок голосів 
виборців дільничними виборчими комі‑
сіями, і встановлення підсумків голо‑
сування територіальними виборчими 
комісіями. Тож за такої ситуації ключо‑
вою і базовою річчю має стати довіра 
між всіма суб’єктами виборчого проце‑
су. Саме на встановлення такої довіри 
налаштовуватиме всіх субʼєктів Цен‑
тральна виборча комісія».

ДОПОМОЖЕ ЧАТ-БОТ «ПРО ВИБОРИ»
Простим, зручним «молодшим братом» 

офіційної сторінки ЦВК назвали у  Центр-
виборчкомі новий ресурс, який працює 
цілодобово. Чат-бот створений не для го-
лосування і не для підрахунку голосів.

Завдяки йому можна прочитати інфор-
мацію про вибори 25 жовтня; знайти кон-
кретну дільницю і побачити, який вигляд 
матиме виборчий бюлетень; дізнатися, що 
буде, якщо порвати (чи, не дай Боже, з’їсти) 
бюлетень; а також — як безпечно голосува-
ти на виборах 2020. Чат-бот нагадуватиме 
і про виборчі віхи, зазначені у  календарі 
виборів.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ЗА ЗАБАРВЛЕННЯМ БЛАН-
КИ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ?

Оскільки на цьогорічних виборах ми оби-
ратимемо місцеву владу на засадах нового 
адміністративно-територіального поді-
лу, для голосування ЦВК затвердила різні 
форми та кольори виборчих бюлетенів з 
виборів депутатів Верховної Ради АР Крим; 
обласних, районних, міських, районних 

у  містах, сільських і селищних рад; сіль-
ських, селищних і міських голів.

РОЗПОВІДАЄМО, ЯКИМ ЧИНОМ РОЗПОДІ-
ЛЕНІ КОЛЬОРИ БЮЛЕТЕНІВ

Блакитного кольору будуть бюлетені для 
виборів депутатів обласних рад та до  Вер-
ховної Ради АР Крим. Світло-зеленого  — з 
виборів депутатів районної ради, а  світ-
ло-жовтого  — з виборів депутатів міської 
ради. Світло-сірого  — з виборів депутатів 
районної у місті ради; кремового — з вибо-
рів депутатів сільської, селищної ради; світ-
ло-рожевого — з виборів сільського, селищ-
ного, міського голови.

«При цьому встановлено, що виборчі 
бюлетені повинні бути надруковані дер‑
жавною мовою на  однаковому папері та 
на  одному аркуші відповідного кольору 
з текстовою частиною лише з одного 
боку», — звертає увагу ЦВК.

ХТО СКІЛЬКИ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУ-
ВАННЯ ОТРИМАЄ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ 

25 ЖОВТНЯ?
ГМ ОПОРА роз’яснила, що більшість гро-

мадян отримають по чотири бюлетені різ-
них кольорів.

Так, українці, які живуть у  громадах із 
кількістю виборців 10  тисяч і більше, от-
римають один звичний за  виглядом бю-
летень для обрання міського (сільського 
або селищного) голови. Решта бюлетенів 
будуть нової форми. За  допомогою них 
виборець голосуватиме за партію, а в су-
сідній клітинці трафаретом вписуватиме 
номер кандидата від неї. Таким чином оби-
ратиметься склад міської (сільської або се-
лищної), районної та обласної рад.

Українці ж, які живуть у громадах із кількі-
стю виборців менше 10 тисяч, отримають два 
бюлетені старого зразка, із прізвищами кан-
дидатів у алфавітному порядку, та два — но-
вого, де треба буде проголосувати за партію 
та вписати цифру будь-яким способом.  
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СКІЛЬКИ ТРИВАТИМУТЬ ОСІННІ КАНІКУЛИ
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що діти відпочиватимуть до 
30 жовтня.

У випробуванні нових е-додатків візь-
муть участь щонайменше по два-три 
заклади освіти з кожної області.

ПАПЕРОВІ ЩОДЕННИКИ 
ТА ЖУРНАЛИ У ШКОЛАХ 
ЗАМІНЮЮТЬ НА 
ЦИФРОВІ

5 жовтня Міністерство освіти і науки України за-
пустило пілотний проєкт щодо безкоштовного 
програмного забезпечення для створення та ве-

дення низки шкільних електронних документів.
Про це повідомило МОН, зазначивши, що тестування 

тривало до 16 жовтня, а поради та зауваження, які на-
дадуть вчителі та адміністрації шкіл, під час подальшого 
налаштування системи будуть оперативно опрацьовані 
та враховані.

І вже незабаром — орієнтовно у листопаді цього року — 
державні електронні журнали та електронні щоденники 
на безоплатній основі стануть доступними всім україн-
ським школам.

Заступник міністра освіти і науки Артур Селецький за-
уважив: «Сьогодні на ринку освітніх послуг е‑журнали 
та е‑щоденники — це не новинка. Є достатньо комер‑
ційних пропозицій щодо комплексних цифрових рішень 
для шкіл, які містять ці сервіси. Але не всі школи мо‑
жуть собі дозволити їх фінансово. Тому ми пропонуємо 
базову безкоштовну версію електронних журналів та 
щоденників, а школи вже зможуть обирати».

Нове програмне забезпечення розроблене на  базі 
державної модульної системи АІКОМ (раніше ДІСО), яка 
відома багатьом освітянам як інструмент зі збору освіт-
ньої статистики. У МОН запевняють, що система має до-
волі зручний та зрозумілий для освітян інтерфейс.

ПРО ПЕРЕВАГИ ТА ЗРУЧНІСТЬ
МОН звертає увагу, що школи, які перейдуть на веден-

ня е-журналів, найближчим часом зможуть відмовитись 
від їхнього дублювання в  паперовому форматі. Для 
цього МОН готує відповідні зміни до  низки норматив-
но-правових документів.

Селецький пояснює, що це дозволить прибрати зайве 
навантаження на вчителів.

«А в майбутньому, завдяки широкому застосуванню 
електронних журналів, коли учень змінюватиме школу, 
вся інформація про його успішність, здобутки тощо 
буде прямувати за ним до нового навчального закладу. 
А для нас буде відкрита ще й можливість переспрямо‑
вувати за таким учнем державні кошти на його нав‑
чання», — переконаний заступник міністра.

Також у МОН прогнозують, що переваги електронних 
застосунків зможуть відчути й батьки, які у  е-щоден-
никах онлайн бачитимуть інформацію про присутність 
дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчи-
телів тощо.

До того  ж у  разі переведення учнів на  дистанційне 
навчання через е-щоденники учні зможуть отримувати 
завдання та стежити за шкільними новинами. 

Т акож міністр освіти розповів, що закладам професійної (професій-
но-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти МОН реко-
мендуватиме перейти на дистанційну форму навчання — незалежно 

від кольору карантинної території — до 15 листопада.
А ось для дитсадків канікули чи карантинну паузу вирішили не застосо-

вувати.
«Хочу зазначити, що заклади дошкільної освіти працюватимуть 

у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та Головного 
державного санітарного лікаря», — повідомив Шкарлет, і попросив усіх 
берегти себе.

Тож ситуація з поширенням коронавірусу щодня вносить свої корективи 
у роботу закладів освіти. Адже трохи раніше столичний Департамент осві-
ти і науки розіслав начальникам районних управлінь освіти міста та ди-
ректорам столичних шкіл лист-рекомендацію, в якому осінній відпочинок 
школярів планувався з 21 по 28 жовтня.

ВООЗ ПОВІДОМЛЯЄ: ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 НЕ 
ВАРТО ОЧІКУВАТИ ЩЕ РІК

М асової вакцинації від коронаві-
русної хвороби не  буде до  се-
редини 2021  року. У  Всесвітній 

організації охорони здоров’я наголо-
шують, що має пройти третя фаза ви-
пробувань, яка покаже, наскільки вак-
цина захищає від коронавірусу, та чи є 
вона безпечною для здоров’я.

Про це розповіла речниця ВООЗ 
Маргарет Гарріс на брифінгу в Женеві.

«Ми не очікуємо широкомасштабної 
вакцинації до  середини наступного 
року. Третя фаза випробувань має 
зайняти більше часу, тому що ми по‑
винні побачити, наскільки насправді 
захищає вакцина, і ми також повин‑
ні побачити, наскільки вона безпеч‑
на», — цитує Маргарет Гарріс видання 
Reuters.

Доктор Маргарет Гарріс, речниця 
ВООЗ, уточнила, що такі розрахунки 
базуються на середньому дослідженні 
антитіл, проведеному в  усьому світі. 
За її словами, вірус має можливість по-
ширюватися далі, «якщо ми не вживе-
мо заходів для його зупинки», напри-
клад, шляхом відстеження контактів та 
випадків медичними працівниками.

У ВООЗ також підкреслюють, що всі 
дані випробувань повинні бути пе-
редані та звірені, адже багато лю-
дей були щеплені  — і нині невідомо, 
чи працює вакцина, тобто на  даному 
етапі немає чіткого розуміння рівня 
ефективності та безпеки вакцини.

КНР — НЕ ЯК ВСІ
Зауважимо, 9  жовтня стало відомо, 

що країна, в якій вперше було зафіксо-
вано коронавірусну хворобу COVID-19, 
першою розпочала проводити вакци-
націю від цієї хвороби. Йдеться, звіс-
но  ж, про Китай, де на  сьогодні вже 
десятки тисяч людей отримали ще-
плення від коронавірусу, незважаючи 
на те, що безпека та ефективність вак-
цини досі не доведені.

Як не  дивно, намір Китаю вакци-
нувати певні категорії людей попри 
незавершену третю фазу клінічних 
випробувань вакцини підтримала 
Всесвітня організація охорони здо-

ров’я ще у  липні. Водночас головна 
науковиця ВООЗ Сумія Сумінатан зая-
вила, що надзвичайний дозвіл на ви-
користання вакцини від коронавірусу 
є «тимчасовим рішенням». Довготри-
вале рішення буде ухвалене лише піс-
ля завершення третьої фази випробу-
вання вакцини від коронавірусу.

Отже, масова імунізація громадян 
переважно з категорій підвищеного 
ризику — медики та прикордонники — 
відбувається у рамках програми з над-
звичайного вакцинування. Нині у Ки-
таї використовують для щеплення три 
препарати, які перебувають на третій 
стадії випробувань у різних країнах.

КОЖЕН ДЕСЯТИЙ НА ПЛАНЕТІ — ІНФІ-
КОВАНИЙ

Слід нагадати, що 5 жовтня Всесвітня 
організація охорони здоров’я заяви-
ла, що згідно з їхніми розрахунками, 
сьогодні у  світі приблизно 1  з 10  лю-
дей, можливо, заражений коронаві-
русом. Тобто підтверджених випадків 
COVID-19 у 20 разів більше, ніж в офі-
ційній статистиці.

З такою заявою виступив глава про-
грами ВООЗ із надзвичайних ситуацій, 
доктор Майкл Райан. За його словами, 
цифри варіюються від міських до сіль-
ських районів та між різними групами, 
але це в  кінцевому рахунку означає, 
що «переважна більшість світу зали-
шається під загрозою». Він зауважив, 
що пандемія буде продовжувати роз-
виватися, але існують засоби для при-
душення її поширення та збереження 
людських життів.

Якщо у світі наразі проживає близь-
ко 7,6  млрд людей, то  виходить, що 
інфікуватися могли 760  млн землян. 
Станом на 6 жовтня на планеті загалом 
зафіксовано понад 35 млн випадків з 
початку пандемії.

В УКРАЇНІ КІЛЬКІСТЬ НОВИХ 
ВИПАДКІВ ПРОДОВЖУЄ ЗРОСТАТИ

Повертаючись до  України  — наш мі-
ністр охорони здоров’я Максим Степа-
нов на годині запитань до уряду у Вер-
ховній Раді 4  вересня повідомив, що 
Україна веде перемовини щодо заку-
півлі вакцини проти COVID-19 із британ-
сько-шведською компанією AstraZeneca, 

китайською компанією «Сеновакс» 
та іншими. Однак ще жодна компанія 
не виробляє вакцину на продаж.

Тим часом Україна вже перетну-
ла позначку 5  тисяч нових випадків 
COVID-19, виявлених протягом доби. 
8  жовтня додалося 5 397  інфікова-
них коронавірусом громадян, із них 
900 осіб було госпіталізовано.

Таке навантаження медична система 
України може не  витримати, поперед-
жають у  МОЗ. Очільник Міністерства 
охорони здоров’я Максим Степанов 
не втомлюється нагадувати, що кількість 
реаніматологів, інфекціоністів та лікарів 
у медичних закладах є обмеженою.

«Медична система не  витримає, 
якщо ми всі без винятку не  почнемо 
дотримуватися встановлених пра‑
вил епідемічної небезпеки», — попере-
джає він.

Також міністр додав, що найбільш 
дієвий спосіб зупинити хворобу — це 
введення жорсткого карантину. Про-
те Україна наразі «не  може піти тим 
шляхом, яким пішли деякі європей-
ські країни або Ізраїль, що запровадив 
повний локдаун на 14 днів у зв’язку зі 
збільшенням кількості хворих».

Степанов уточнив, що українська 
економіка має й надалі працювати, 
а люди — ходити на роботу та отриму-
вати зарплати.

За словами очільника МОЗу, укра-
їнські лікарі  — виснажені. Вони вже 
понад пів року працюють у  дуже на-
пруженому режимі і не  в  найкращих 
умовах — у тих лікарнях, які не ремон-
тувалися та не  відновлювалися ос-
танні 30 років. Медики виснажені, але 
продовжують рятувати життя. 

  Надія ПРОЦЕНКО 
ПОГЛЯД

  Наталя ТАШЕВСЬКА 
ПОГЛЯД

ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС ЗАКРИЛИ СУД І ГОСТОМЕЛЬСЬКУ РАДУ, ВІДНОВЛЮЮТЬ РОБОТУ 
СПЕЦАМБУЛАТОРІЇ

У зв’язку з виявленням перших під-
тверджених випадків коронавірусу 
у працівників Ірпінського міського суду 

установу закрили на  два тижні. Відповідне 
оголошення розмістили на  вході. У  ньому 
зазначено, що на період з 12 по 23 жовтня 
більшість справ знімається з розгляду. Проте 
є винятки, про які можна дізнатися за теле-
фонами: (04597) 67–341; (04597) 60–430.

Також через те, що у  Гостомельській 
селищній раді в  працівників виявили 
підтверджені випадки захворювання 

на  коронавірус, із 15  по  30  жовтня вво-
дять суворі карантинні обмеження. Вхід 
до  приміщення дозволяється лише пра-
цівникам селищної ради та особам, які 
попередньо здійснили запис на  прийом 
для отримання послуг.

Керівництво ГСР пропонує подавати за-
яви поштою на адресу: 08290 Київська обл., 
селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 
220. Також можна скористатися скринь-
кою для заяв при вході або відправляти їх 
на  електронну пошту: 04360617@mail.gov.

ua, cnap-gostomel@ukr.net.
Крім того, 13 жовтня на засіданні місцевої 

комісії з техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій вирішили відно-
вити роботу протиепідемічної амбулаторії. 
Вона працюватиме з 19  жовтня в  Ірпені 
на вулиці Михайлівській. Туди направляти-
муть усіх хворих із ознаками ГРВІ та підоз-
рою на  коронавірус. Паралельно стаціо-
нар Ірпінської центральної лікарні працює 
над збільшенням ліжкомісць для лікуван-
ня хворих на Covid-19.
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озері Бонневіль (США). Таким чином презентуємо нашу країну.
Минулого року створили унікальний мотоцикл, який назвали The Spirit of Ukraine. 

Він повністю побудований в Україні — за 60 діб. На сьогодні це найпотужніший 
електробайк у світі», — наголосив Малик.

Потужність двигуна українського дива — понад 400 кінських сил, суто прогнозо-
вано такий транспортний засіб може розігнатися до 500 км/год.

Свою руку до побудови мотоцикла приклали й працівники ДП «Антонов» — скон-
струювали задні підвіску та колесо.

«В Україні є молоді талановиті люди. Їм потрібно допомагати розвиватися, нада-
вати поштовх для цього.

Згаданий український байк  — це диво техніки. Сподіваюся, незабаром він 
за швидкістю перевершить світовий рекорд», — зазначає Харченко.

Наразі світовий рекорд — 348 км/год на американському байку. Звісно, що для 
таких швидкостей потрібні відповідні траса та погодні умови.

Тому цього дня Малик поставив перед собою завдання встановити національ-
ний рекорд. Із кількох заїздів результат сягнув 201 км/год. Тепер для співвітчиз-
ників є планка, яку в майбутньому можна піднімати вище.

 РЕКОРДИ

Компанія інтернет-провайдер «Бест»  
запрошує на роботу у м. Ірпінь та с. Гореничі  

 ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ ОПТОВОЛОКНА. 
Пропонуємо:

• повну зайнятість з графіком  
роботи: пн-пт, 9.00–18.00;  

• конкурентноспроможну заробітну плату.
Обов’язки: 

проведення зварювальних робіт волокон-
но-оптичних кабелів зв’язку;  

монтаж та ремонт абонентських ліній;  
підключення ПК та ТВ абонента до мере-

жі; налаштування доступу до Інтернет. 
Телефонуйте: (097) 382-04-26,  
Відділ по роботі з персоналом

НА ЗЛІТЦІ АЕРОПОРТУ В 
ГОСТОМЕЛІ ВСТАНОВИЛИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
РЕКОРД ШВИДКОСТІ НА 
ЕЛЕКТРОБАЙКУ   

Компанія БЕСТ, регіональний лідер надання послуг інтернет та кабельного 
телебачення, запрошує на роботу  

БУХГАЛТЕРА (м.Ірпінь)
Основні обовязки: робота з банком;  нарахування заробітної плати; складання звітності ЄСВ, 

Соцстрах; робота з CRM-системою.
Деталі за телефоном: 097– 382-04-26, відділ по роботі з персоналом.

Втрачено чорнобильське посвідчення на прізвище Руденко Ігор Анатолійович 
Серія В-1 №135985  Категорія 4 Тел.власника 0504487245

У Гостомелі на території аеропорту «Київ-Антонов-2» володар 38-ми наці-
ональних та світових рекордів Сергій Малик встановив рекорд швидко-
сті на електричному мотоциклі. Його результат — 201 км/год — потрапив 

до Книги рекордів України.
Рекордний заїзд відбувся на  території аеропорту «Київ-Антонов-2», що 

у Гостомелі. Імпровізовану трасу — злітну смугу — надало ДП «Антонов».
У Малика склалася добра традиція співпраці з цим підприємством. У середині 

2000-х він ганявся навперейми з літаком.
Як згадав директор АТП ДП «Антонов» Михайло Харченко, 15  років тому 

на гостомельській злітці влаштували шоу.
Чеський реактивний навчально-тренувальний літак Л-29 на бриючому польо-

ті змагався у швидкості з гоночним автомобілем, яким керував Малик. На сере-
дині полоси Сергій його обігнав. Глядачі були у захваті.

«Декілька років поспіль наша команда створювала український мотоцикл, 
на якому ставили світові рекорди швидкості. Зокрема, два з них — на соляному 
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 ГАМАНЕЦЬ

СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР
25 жовтня — Міжнародний день автомобіліста; Міжнарод-

ний день тещі.

26 жовтня — Міжнародний день шкільних бібліотек.

30 жовтня — День тренера (неофіційне свято спортивних 

тренерів).

31 жовтня —  Хелловін.

4 листопада —  День залізничника України.

8 листопада —  Міжнародний день КВК.

13 листопада — Всесвітній день доброти.

14 листопада — Міжнародний день логопеда.

17 листопада — Міжнародний день студентів.

 ОСІННІ РЕЦЕПТИ

 ЕКОНОМІКА

ГРУЗИНСЬКЕ ОДЖАХУРІ 
З ГРИБАМИ

КАПУСТА, КВАШЕНА У ВЛАСНОМУ 
СОКУ

200 г грибів, 400 г картоплі, 100 г моркви, 200 
г цибулі, 150 г грибів, 70 мл олії, сіль, перець.

Картоплю і моркву очистити і нарізати кру-
жечками. Цибулю очистити і нарізати неве-
ликими кубиками. Гриби відварити до готов-
ності, відкинути на сито. Картоплю і моркву 
обсмажити на маслі.

Гриби обсмажити з цибулею, додати карто-
плю з морквою, часточки помідора, припра-
вити сіллю і перцем і смажити на повільному 
вогні 5-7 хвилин.

1 кг білокачанної 
капусти, 70 г мор‑
кви, 50 г яблук (ан‑
тонівка), 1 ст.л. 
солі, 1 ч.л.  цукру.

Капусту нашатку-
вати, моркву натер-
ти на крупній терт-
ці. Змішати овочі в 
широкій ємності і 
перетерти з сіллю і 
цукром. Яблука очи-
стити від насіння, 
нарізати тонкими 
часточками. Щіль-
но укласти в банку 
капусту, перемежо-
вуючи шари скибоч-
ками яблук. Ущільнити так, щоб бачити сік, накрити марлею, поста-
вити банку в миску. Тримати при кімнатній температурі 3 дні, щодня 
протикати дерев’яною паличкою до дна. Готову капусту зберігати в 
прохолодному місці.

 ГОРОСКОП

Незважаючи на те, що вплив Марса і Меркурія буде 
досить сильним, друга половина осені стане досить 
сприятливою для більшості знаків.

Листопад

Овен. У  вас з’явиться 
бажання щось змінити 
в  житті. Правда, ваші 

близькі, скоріше за  все, від-
мовляться допомагати вам 
в  цьому. Не  переживайте і 
керуйтеся принципом «хо-
чеш щось зробити добре  — 
зроби це сам».

Телець. У  листопа-
ді ви будете більш за-
критими для оточую-

чих. Саме час приділити ува-
гу внутрішньому стану, поду-
мати про подальші плани. Го-
ловне — не піддаватися нега-
тиву.

Близнюки. Зірки ре-
комендують вам три-
мати себе в  руках: 

постарайтеся бути якомога 
тактовнішими, інакше неза-
баром вам доведеться за-
гладжувати провину.

Рак. У листопаді світ 
здасться вам не  дуже 
доброзичливим. Збе-

рігайте спокій  — і трудно-
щі будуть подолані. У  хви-
лини смутку дозволяйте 
собі займатися улюбленими 
справами: малюйте, співай-
те, танцюйте, дивіться кіно-
фільми, гуляйте на природі.

Лев. Багаж пережи-
вань перестане бути 
важким, якщо ви по-

ділитеся проблемами зі 
старшими родичами. Їхня 
чуйність, розуміння та до-
брі поради змінять ситуа-
цію на краще.

Діва. Ведіть себе 
так, щоб близьким 
не  було в  чому вас 
дорікнути. У  спірних 

ситуаціях не кидайтеся зви-
нуваченнями, намагайте-
ся з’ясувати справжні при-
чини того, що відбувається. 
Остерігайтеся фінансових 
авантюр.

Терези. До вас прийде 
удача в  матеріальних 
справах. А  ось щоб 

зберегти відносини, приго-
туйтеся змінюватися відпо-
відно до ситуації. Щоб уник-
нути складнощів в  спілку-
ванні з керівництвом, пам’я-
тайте про компроміси.

Скорпіон. Зараз у  вас 
прекрасна пора для 
вивчення іноземних 

мов, поїздок, відряджень. 
Також можливе зміцнен-
ня фінансового фундаменту. 
У  спілкуванні з оточуючими 
можлива агресія, тому прояв-
ляйте мудрість.

Стрілець. У  цьому мі-
сяці ви матимете сум-
ніви в  правильно-

сті обраного шляху, стра-
хи і тривоги. Крім того, за-
раз у вас багато роботи, тому 
стежте за  своїм здоров’ям. 
Непогано пройти профілак-
тичний огляд.

Козеріг.  У  листопаді 
ви можете покласти-
ся на  допомогу парт-

нерів. А якщо вони запропо-
нують новий проєкт, то  тим 
більше варто дослухатися 
до  них. Спробуйте об’єднати 
зусилля з колегами.

Водолій. Листопад для 
Водоліїв стане цілком 
продуктивним міся-

цем. Перестаньте нервувати. 
Так, на  початку осені ви на-
ламали дров, але пора брати 
ситуацію під контроль.

Риби. У листопаді вам 
захочеться сперечати-
ся з усіма — і вдома, і 
на роботі, що, безсум-

нівно, є помилкою. Проти-
стояти нападкам долі ви змо-
жете легко: плануйте спра-
ви, будьте організовані і го-
ловне  — контролюйте свої 
емоції.

ЯКІ ПРОДУКТИ НАЙБІЛЬШЕ ЗДЕШЕВШАЛИ З ПОЧАТКУ 
2020 РОКУ?

6 ПОРАД, ЯК ОБРАТИ, ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИ
1. ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛІТИЧНУ ПРОГРАМУ КАНДИДАТА 

і — найважливіше — вивчіть його минуле. За обіцян-
ками може нічого не стояти, а ось історія претендента, 
зокрема, чи відповідав він за свої слова в минулому, 
набагато більше говорить про нього.

2. Поставтеся до виборів відповідально і НЕ ПРОДА-
ВАЙТЕ СВІЙ ГОЛОС ЗА ГРОШІ ЧИ ГРЕЧКУ. Тим більше, 
що за це передбачена кримінальна відповідальність.

3. Ще одне універсальне мірило людяності і поряд-
ності: наявність дітей, онуків чи домашніх тварин. 
ЛЮДИНА, ЯКА ЗВИКЛА ПРО КОГОСЬ ПІКЛУВАТИСЯ, РО-
ЗУМІЄ, ЩО ТАКЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Уміння піклувати-
ся про тварин часто говорить про вміння піклуватися 
про своїх підлеглих чи виборців.

4. ВИБОРЦЯМ МЕНШЕ ПОТРІБНО ЗВЕРТАТИ УВАГУ 
НА  ПОКАЗНУ ПОБОЖНІСТЬ КАНДИДАТІВ. Віра в  Бога 
не проявляється в викладанні в соцмережах фотогра-
фій з церкви на Великдень або Різдво.

5. ВИЗНАЧТЕСЯ З ВЛАСНИМИ ЗАПИТАМИ. Кожен ви-
борець повинен сам сформувати для себе параметри, 
які відповідають успішному кандидату.

6. БІЛЬШЕ ДОВІРЯЙТЕ СПРАВАМ, АНІЖ СЛОВАМ, тому 
обирайте успішних фахівців, які раніше проявили 
себе в інших областях. Як і в бізнесі, в політиці бажані 
люди, які роблять, а не говорять.

К артопля та цибуля стали лі-
дерами у  списку, який склала 
Державна служба статистики.

Так, хліб із борошна вищого ґатунку 
з грудня 2019-го зріс у ціні із 23,91 грн 
до 25,36 грн.

За інформацією Держстату, батон 
подорожчав із 13,86 грн до 14,8 грн.

Здешевшали курячі яйця: із 
21,07 грн (за 10 штук) до 17,99 грн. Де-
шевшою стала і цибуля — відповідно 
з 8,96 до 5,73 грн.

Проте здорожчали яблука. За  1  кг 

в  грудні 2019  року 
давали 16,34  грн, 
а в вересні 2020-го — 
20,31 грн.

6,40  грн коштував 
1  кг моркви, тепер 
за  неї пропонують 
7,92 грн. А от здешев-
лення картоплі пояс-
нюється сезонністю. 
Так, у грудні минуло-
го року 1  кг кошту-
вав 13,52, а  у  верес-
ні-2020–9,08 грн.

Здешевшав бен-
зин марки А-92  із 

20,98 за 1 л, до 22,24 грн.
Натомість про те, що на  внутріш-

ньому ринку буде дорожчати цукор, 
розповів заступник генерального ди-
ректора з економічних та загальних 
питань A’SPIK group Дмитро Панчук.

Представники цукрових заводів 
прогнозують підвищення оптових 
цін на початку 2021 року до 15–16 тис. 
грн/т (з ПДВ).

Однією з основних причин зростан-
ня цін на  цукор стала нижча, ніж 
очікувалося, врожайність цукрових 

буряків — 400 ц/га замість 500 ц/га. 
Цукристість буряка також нижче про-
гнозованих показників. Зростанню 
цін сприяє і активізація сегмента 
експорту.

Також цінова ситуація на ринку цу-
кру навесні-влітку 2021 буде залежа-
ти від того, які площі будуть засіяні 
цукровими буряками.


